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 الفهرس  

 أوالً: الجغرافيا : 

 الوحدة األوىل :  )البيئة الزراعية ( 

 الدرس التمهيدى :البيئات المرصية 

 الدرس األول :خصائص البيئة الزراعية  

 الدرس الثانى :سكان البيئة الزراعية 

 الدرس الثالث :األنشطة األقتصادية لسكان البيئة الزراعية  

 الوحدة الثانية :  )البيئة الصناعية (

ية للصناعة    الدرس األول :العوامل الطبيعية والبشر

 الدرس الثانى :الصناعة والمناطق الصناعية  

 الدرس الثالث :مشكالت الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب عليها  

 ثانياً :  التاريخ  

 الوحدة الثالثة :  )مرص تحت سيطرة الحكم العثمانى (

ى  مرص    الدرس األول :دخول العثمانيي 

 مرص  
ى
 الدرس الثانى :نظام الحكم العثمانى ف

 الوحدة الرابعة : )الحملة الفرنسية عىل مرص (

 الدرس األول :دخول الحملة الفرنسية مرص )1798-1801م( 

 الدرس الثانى :أحوال مرص تحت األحتالل الفرنىس  

 عىل مرص 
ً
 الدرس الثالث: )محمدعىل (واليا

 الدرس الرابع :)محمدعىل ( و بناء دولة مرص الحديثة )1805- 1848م( 
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 فسر...؟ بم ت   

 مرص  -1
ى
 ؟تنوع البيئات ف

 . الموارد الطبيعةوتنوع مظاهر السطح وتنوع التساع مساحة مرص   

 مرص  -2
ى
 ؟ تداخل البيئات ف

ى    البيئات بسبب عدم وجود حدود تفصل بي 

 تكامل البيئات المرصية؟ -3

 منتجات ليست موجودة بها   من االخرى ماتحتاج اليه الن كل بيئة تعىط البيئات   

 اهمية البيئة الزراعية ؟  -4

 البيئات ماتحتاجه من منتجات النها  
ى
زراعية وحيوانية وتوفر العديد من المواد الخام الالزمة  توفر لباف

 للصناعة 

 بالواحات ؟ قيام الزراعة -5

 بسبب وجود مياه االبار والعيون 

 الساحل الشماىل -6
ى
 ؟ قيام الزراعة ف

 شتويةبسبب سقوط االمطار ال 

 ؟ قوعه بالصحرات الغربيةو  ضمن الوادى رغميعتبر منخفض الفيوم  -7

 بالمنخفضلوجود بحر يوسف الذى يصل مياه النيل  

 ؟ يختلف شكل اراضى الفيوم عن الوادى والدلتا  -8

 تبدو عىل شكل مدرجات واسعة م الن الفيو  

 استخدام ال -9
ى
 الرى بالفيوم سواف
ى
 ؟ ف

 الن سطح الفيوم عىل شكل مدرجات ولرفع المياه اىل االراضى المرتفعة 

ع  -10  ؟اهمية البى

 ل مياه النيل لرى االراضى الزراعية لتوصي 

 ؟  اهمية القناطر  -11

علرفع منسوب المياه لتوزيعها     البى
ى
 متفرعة امامها ال  ف

 ؟  اهمية السد العاىل لمرص  -12

 وزيادة االراضى الزراعية ولتوليد الكهرباءيضان  لحماية مرص من الف 
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 ؟ اهمية مشاري    ع الرصف -13

 لترصيف المياه الزائدة عىل الزراعية  

 ؟ تربة الوادى والدلتا خصبة  -14

ة من الصلصال ونسبة اقل من الرمالات نهر بالنها تكونت من ارسا   النيل وتتكون من نسبة كبب 

بة عىل الزر طورة تجريف خ -15  ؟ة اعالبى

بة الزاعيؤدى اىلالنه ي  ة  تدهور البى

 البيئة الزراعية  -16
ى
ية ف  ؟ندرة النبات الطبيىع والحيوانات البر

 بسبب كثافة النشاط الزراىع  وهجرة الحيوانات للصحراء 

 يقل عدد سكان البيئة الزراعية كلما اتجهنا للصحراء -17

ابها من  بة القبى  الرمالبسبب قلة خصوبة البى

كز عدد كبب  من سكان  -18
 ؟ الزراعية بالدلتا  يئةالبيبى

بة والنها تضم لخصوبة   مرص  55البى
ى
 %من االراضى الزراعية ف

 هجرة سكان الريف اىل المدن  -19

 البيئة الزراعية 
ى
 دماتمثل البحث عن فرص العمل وتوافر الخبسبب المشكالت االقتصادية ف

 بعض مناطق ال -20
ى
 الزراعية  بيئةانتشار االمراض ف

 بسبب تلوث المياه 

 البيئة الزراعيةنشطة االتنوع اال  -21
ى
 ؟  قتصادية ف

 لتنوع الموارد الطبيعية

 ؟  ةة بالزراعياالزراع معظم سكان البيئة   عمل -22

بة الخصبة وااليدى العاملة والمياه العذبة ووسائل   المواصالت لتوافر البى

 مجال السياحة  -23
ى
 ؟ شهرة الفيوم ف

ة قارون    وىه مناطق جذب لوجود بحب 
ى
ى والسواف ى السيلي   سياح وعي 

 مجال السيا -24
ى
قية ف  ؟ حة شهرة محافظة الشر

 سياحتل بسطة وىه مناطق جذب  لوجود اثار 

 ؟تناقص مساحة االراضى الزراعية  -25

بة   بسبب التوسع العمرانى واقامة المبانى وتجريف البى
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بة الزراعية -26  ؟  تلوث البى

 استخدامبسبب 
ى
ية  االسمدة الكيماوية االرساف ف  والمبيدات الحشر

 ؟ زراىع بالبيئة الزراعية الت رصف وجود مشك -27

 الرى الدائم 
ى
 بسبب االرساف ف

 المنخفضات الصحراوية االخرى  -28
ى
 ؟تختلف تربة منخفض الفيوم عن باف

 تربة طينية خصبة من ارسابات نهر النيل النها تتكون من 

 الدلتا  -29
ى
 ؟ ارتفاع كثافة السكان ف

ى 55تضم حواىل  النها   مرص % من مساحة المبى
ى
 رعة ف

 الوادى عن الدلتا مساح تراجع -30
ى
 ؟ ة االراضى الزراعية ف

بة   بسبب الزحف العمرانى وتجريف البى

 الوادى والدلتا  -31
ى
 ؟  الزيادة الطبيعية للسكان ف

ة االنجاب   تعددالزوجات –الزوج المبكر -بسبب كبر

 المدن  -32
ى
 ؟ ظهور العشوائيات ف

 نتيجة هجرة السكان من الريف اىل المدن 

 االط -33
ى
 ؟ راف الشمالية للدلتا التجود الزراعة ف

ة المستنقعات  بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وكبر

 ؟  اهمية بناء المصانع بعيدا عن المناطق السكنية -34

 للمناطق السكنيةحتى التتجه االدخنة والملوثات الصناعية 

 ؟اهمية بناء المصانع قريبا من مصادر المواد الخام  -35

 لتوفب  الوقت والمال 

 ؟ لصناعةاهمية راس المال لقيام ا -36

اء المواد الخام واالالت ودفع اجور العمال  ى نوعيتها ولشر  لقيام الصناعة وتحسي 

 ؟  اهمية النقل والمواصالت لقيام الصناعة -37

 والمنتجات باسعار رخيصةلنقل المواد الخام 

 ؟ اهمية االصناعة لمرص  -38

ى   تزيد الدخل القوىم-توفر المنتجات الصناعية -توفر فرص عمل للمواطني 

ى الزراعية والصناعية ؟  تكاملهناك  -39 ى البيئتي   بي 

اعية  توفر البيئة الصناعية للبيئة الزر  – توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية المواد الخام وااليدى العاملة 
 االالت واالسمدة 
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 البيئة الصناعية -40
ى
 ؟هناك عادات سلبية واخرى ايجابية ف

ام  ى داخل المصاالنه توجد عادات ايجابية مثل التعاون واحبى وعدم   –نع  المواعيد وعادات سلبية مثل التدخي 
 التخلص من المخلفات الصناعية دون معالجتها 

 ؟ تقضى الصناعة عىل مشكلة البطالة  -41

 توفر فرص عمل للشبابالنها 

 المناطق الصناعية  -42
ى
 ؟تلوث الهواء ف

 بسبب انبعاث االبخرة والغازات الناتجة عن الصناعات

 المنا  -43
ى
 ؟ طق الصناعيةتلوث الماء ف

 المياه مثل نهر النيل
ى
 بسبب القاء مخلفات المصانع ف

 ؟   انتشار المناطق العشوائية عىل اطراف المدن الصناعية -44

 ريف اىل المدن الصناعية بسبب الهجرة من ال

 ؟تواجة الصناعة العديد من المشكالت  -45

ونقص   –والتهرب الجمرىك   –صناىع وقلة االستثمار ال  –بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام ومصادر الطاقة 
 الكوادر الفنية

 المناطق الصناعية  -46
ى
اء ف  ؟اهمية االكثار من المساحات الخرصى

 لمنع تلوث الهواء 

 ؟ حات وفالتر فوق مداخن المصانع اهمية تركيب مرش -47

 لمنع االبخرة والغازات الضارة 

 ؟ انشاء الدولة وزارة البيئة  -48

 لحماية البيئة من االخطار 

 ؟ عليم الفتى دولة بالتاهتمام ال  -49

 لتخري    ج عمالة فنية مدربة

 ؟ اهمية انفتاح مرص عىل العالم الخارحر  -50

 مجال 
ى
 الصناعة لتشجيع العرب واالجانب عىل االستثمار ف

اف  -51 ى  ؟مشكلة االستبى

 استخدام الموارد الطبيعية وهو مايؤدى اىل نفادها
ى
 االرساف ف

تبة عىل ...؟  ما النتائج المبى

 ؟لمرصية تنوع البيئات ا -1

وات الطبيعية   االنتاج االقتصادىتنوع  –تنوع البر
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 ؟  اتساع مساحة مرص  -2

 تنوع البيئات المرصية 

 الواحات  -3
ى
 ؟وجود المياه الجوفية ف

 قيام الزراعة بالواحات

 ؟  وجود بحر يوسف بالنسبة للفيوم -4

 توصيل مياه النيل اىل الفيوم

 ؟بناء السد العاىل بالنسبة لمرص   -5

 زيادة مساحة االراضى الزراعية -ر الفيضان  حماية مرص من خط 

بة -6  ؟  تجريف البى

بة تناقص مساحة االرض الزراعية وتدهور   البى

 ؟ هجرة سكان الريف اىل المدن  -7

 المدن  ار  – انتشار العشوائيات –ازدحام المدن  
ى
 الصناعه –تفاع نسبة الذكور ف

ى
ى ف  زيادة نسبة العاملي 

 البيئة الزرا تنوع الموارد الطبيعة -8
ى
 ؟ عية ف

 تنوع االنشطة االقتصادية

 ؟التوسع العمرانى عىل االراضى الزراعية  -9

 قلة مساحة االرض الزراعية

ية -10  استخدام االسمدة الكيميائية والمبيدات الحشر
ى
 ؟  االرساف ف

بة  تلوث البى

 الرى -11
ى
 ؟  االرساف ف

بة الزراعية  حدوث مشكلة الرصف الزراىع وتدهور البى

 ؟ سكان النوبةبناء السد العاىل بالنسبة ل -12

 النوبة عن اراضيهمهجرة سكان 

 ؟الزواج المبكر لالناث  -13

 يؤثر عىل صحة المراة 

 ؟اراضى الفيوم عىل هيئة مدرجات  -14

 الرى لرفع المياه اىل االراضى الم
ى
 ف

ى
 رتفعةاستخدام السواف

 الوادى والدلتا  -15
ى
 ؟كثافة النشاط الزراىع ف

ىق  لة النبات الطبيىع والحيوان البر
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 مرص  مواد الخاتنوع الم -16
ى
 ؟  ف

 تنوع الصناعات

 مرص  -17
ى
 ؟وفرة مصادر الطاقة ف

 قيام الصناعات المختلفة

 ؟ وفرة راس المال  -18

ى نوعيتها   قيام الصناعات الحديثة وتحسي 

 ؟زيادة االنتاج الصناىع  -19

 التصدير للخارج وسد حاجات السكان 

 البيئة الصناعية  -20
ى
 ؟تنوع االنشطة االقتصادية ف

 يل البطالةتوفب  فرص عمل وتقل

 ؟ تطوير الدولة للصناعة  -21

 تقليص حجم الواردات –االنفتاح االقتصادى عىل العالم الخارحر  –فتح اسواق جديدة -تقدم الصناعة 

 ؟وجود مصانع االسمنت والحديد والصلب بحلوان  -22

 اض الصدريةتلوث البيئة وانتشار االمر 

 ؟استهالك الموارد الطبيعية بشكل غب  منتظم  -23

اف حدوث مشكلة ى  للموارد الطبيعية  االستبى

 مياه النيل  -24
ى
 ؟ القاء المصانع مخلفلتها ف

 تلوث المياه وموت االسماك والكائنات الحية

 المناطق الصناعية  -25
ى
اء ف  ؟زيادة المساحات الخرصى

 تقليل نسبة التلوث

 

 
ا
 من :  م      االمقصود بكل

 معن                      اه  ل   ح المصط

 البيئة 
ويضم مظاهر طبيعية ومظاهر حضارية وتتوافر به   ى نعيش فيهالمكان الذ

ها وتؤثر فيه وتتاثربه مقومات الحياة من ماك ب وملبس وغب   ل ومشر

 البيئة الزراعية 
بة الخصبة  (وما يرتبط بها من  المياه-البيئة التى تتوافر بها مقومات الزراعة مثل)البى

 اعمال اخرى 

 لنيل ومياه االبار والعيون م عىل مياه ااعة التى تقو ر الز  الزراعة المروية 
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 الساحل الشماىل لمرص الزراعة التى تعتمد  الزراعة المطرية 
ى
 عىل االمطار الشتوية ف

 السهل الفيضى 
ينية التى ينقلها نهر النيل  ارض مستوية تتكون عىل جانتر النهر نتيجة الرواسب الط

 من منابعه 

عة   ضى الزراعية مياه من نهر النيل لرى االرا قناة مائية يتم حفرها لتوصيل ال البى

 المرصف 
ع واالراضى الزراعية يتم بها   قناة يتم حفرها عند منسوب اقل من منسوب البى

بة   رصف المياة الزائدة عىل البى

ع المتفرعه امامها  القناطر   البى
ى
ى بغرض رفع منسوب المياه لتوزيعها ف  حاجز مانى انىسر

 السد
   الستخدامها نات وتوفب  المياه هار التقاء اخطار الفيضابناءهندىس يشيد عىل االن

ى
ف

 اوقات انخفاض مياه النهر

بة  بة مما يؤدى اىل تدهورها  تجريف البى  ازالة الطبقة السطحية من البى

 عدم معرفة القراءة والكتابة االمية 

 سن العمل وال يعملون  البطالة 
ى
 االفراد الذين ف

 او خارجها  الخر سواء داخل الدولة   انتقال االفراد من مكان الهجرة 

 المناطق التى بنيت بدون تخطيط وعادة ماتظهر عىل ماتظهر عىل اطراف المدن  العشوائيات 

النشاط 
 االقتصادى 

ب وملبس   استخدام االنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من ماكل ومشر

 سكانها بالصناعة المناطق التى تقوم فيها الصناعه ويعمل معظم البيئة الصناعية 

 تحويل المادة الخام اىل سلع ومنتجات لسد احتياجات السكان الصناعة 

ى للمنتجات المحلية  السوق المحلية   يقصد بها طلب السكان المحليي 

يقصد بها طلبات الدول االخرى للمنتجات الصناعية المرصية مثل الدول العربية   السوق الخارجية 
 والدول االفريقية 

السجاد  -الفخار – تعتمد عىل العمل اليدوى مثل :حفرالخشب الصناعات التى  دوية صناعات ي
 اليدوى

صناعات يتم فيها تحويل المواد الخام لصورة اخرى لتقليل حجمها ووزنها مثل:   صناعات بسيطة 
 تصنيع الجلود  –حفط وتعليب الفاكهة  –حاج القطن 

ية مثل  ويقل فيها االعتماد صناعات تعتمدعىل االالت الحديثة  صناعات حديثة  عىل العمالة البشر
 صناعة السيارات 

اف  ى  هو االفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدى اىل نفادها االستبى
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 اهم المقارن          ات  – 4
ى البيئة الزراعية والبيئة الصناعية.  •  مقارنة بي 

 البيئة الصناعية  البيئة الزراعية وجه المقارنة

 المدن والمناطق الصناعية منخفض الفيوم-الدلتا -الوادى   ان المك

 مليون نسمة  31 مليون نسمة  41 عدد السكان 

 *عادات  ايجايبة:  العادات والتقاليد 
ام الكبب  

اور  - احبى ى عدم   –التعاون  – البى
 االرض 

ى
 التفريط ف

 
 *عادات سيئة سلبية: 

 تفضيل الذكور عىل االناث 
 اعما

ى
 الزراعةل استخدام االطفال ف

 الزواج المبكر 
 الحرص عىل انجاب اكبر عدد من الذكور

 

 *عادات  ايجابية: 
ى  ى العاملي   التعاون بي 
ام مواعيد العمل   احبى
 العمل 

ى
 االنتظام ف

 *عادات سيئة سلبية : 
ى داخل المصانع   التدخي 

 ترك المخلفات الصناعية دون معالجة 

 نسبة االمية فض تنخ %(50ترتفع نسبة االمية ) الخصائص التعليمية

 اهم المشكالت 
 
 
 

 اهم المشك  الت 

 تناقص االراضى الزراعية  -1
 الرصف الزراىع  -2
 التلوث البيتى  -3
 البطالة  -4
 االمية -5
 انتشار االمراض  -6
تهجب  سكان النوبة بعد انشاء السد  -7

 العاىل

ارتفاع اسعار المواد الخام ومصادر   -1
 الطاقة

 جودة المنتجات الصناعية انخفاض -2
 ستثمار الصناىعاالقبال عىل اال قلة  -3
 نقص الكوادر الفنية -4
 التهرب الجمرىك -5
 التلوث البيتى  -6
اف الموارد الطبيعية -7 ى  استبى
 ازدحام المدن  -8

 

ى الدلتا والوادى من حيث الشكل وعدد المحافظات -  مقارنة بي 

 ال    وادى الدل  ت     ا وجة المقارنة

 الشكل 
  
ى
تبدو عىل شكل مثلث كبب  قاعدته ف

حر وراسه شمال  الشمال عىل ساحل الب
 القاهرة  مدينة

يمتد امتدادا طوليا الكبر من  
كم حيث توجد االراضى  1000

الفيضية الخصبة عىل جانتر  
 نهر النيل

 محافظات  9تضم  محافظة 11تضم  عدد المحافظات
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 )الوادى والدلتا(
ى
ى سطح ف  )منخفض الفيوم ( -مقارنة بي 

 الوادى 
ى
 منخفض الفيوم والدلتاالسطح ف

ى
 السطح ف

 يظهر السطح عىل شكل مدرجات واسعة سهل فيضى مستوى بشكل عام مما سهل قيام الزراعة 

 

 أسئلة عامة على الجغرافيا 

ى :  ى القوسي   األجابة الصحيحة مما بي 
 أخبى

 مرص .......................  -1
ى
 المصدر الرئيىس لمياه الرى ف

كل ماسبق (  –نهر النيل  – األمطار  –)المياه الجوفية   
 البيئة الزراعية .............................. ا من -2

ى
 لصناعات الحرفية ف

ولية (  –الغزل والنسيج  –الفخار  –)السيارات  الببى  
 فصل .........................  -3

ى
 مرص بأعتداله مع أرتفاع درجة الحرارة ف

ى
ى مناخ البيئة الزراعية ف  يتمب 

الخريف ( –الربيع   – الصيف  –اء )الشت  
ية للبيئة الزراعية ....................... لمقو من ا -4  مات البشر

المياه (  –المناخ  –السطح  –)السوق    
 البيئة الزراعية مثل ................................  -5

ى
قية ف  توجد معالم سياحية بمحافظة الشر

ة قارون   –)أثار تل بسطة    –بحب 
ى
ى (  – السواف ى السيليي  عي   

 شمال منخفض ا -6
ى
ة ........ يوجد ف  ........................ لفيوم بحب 

دويل   لس  – نارص  –)البر قارون (  – البر  
7-  ............................... 

ى
 أكبر نسبة من سكان البيئة الزراعية توجد ف

وادى النيل (  –الدلتا   – الصحراء الغربية  –)الواحات   
 .................... الدولة قرى بديلة لسكان النوبة مثل .......... أنشات  -8

كل ماسبق (   –وادى العرب   –إبريم  –)أبوسمبل   
 مرص محصول .................................  -9

ى
 أهم المحاصيل الغذائية ف

الكتان (   –قصب السكر  –القمح  –)القطن   
 الدلتا التجود بها الزراعة  -10

ى
 وىه األطراف ............................ بعض المناطق ف

قية   –الغربية  –بية جنو )ال الشمالية (  –الشر  
 يتصل منخفض الفيوم بالنيل عن طريق ترعة ..................................  -11

النوبارية ( –اإلسماعيلية  –بحريوسف  –)اإلبراهيمية   
 .........................من محاصيل المنسوجات . يعد  -12

القمح (  –القطن   –األرز  –)البنجر   
ى بمحافظة ........................ اعات المن الصن -13 ى السيليي   البيئة الزراعية مثل عي 

ى
 حرفية ف

قية  الفيوم (  –الغربية  –أسوان  –)الشر  
 اعية بواسطة ............................. يتم التخلص من المياه الزائدة عىل حاجة األرض الزر  -14

ع (   –المرصف  – السد  – )القناطر  البى  
 سكر ............................ المنتجة لل من المحاصيل -15

الذرة (  –القطن  –البنجر  –)القمح   
 من العادات السلبية لسكان البيئة الزراعية .....................................  -16

ام الكبب   –)التعاون 
اور فيما بينهم  –احبى ى زيادة األنجاب ( – البى  
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 .. لزراعية ........................... من العادات اإليجابية لسكان البيئة ا -17
ام الكبب    –)الزواج المبكر 

ة األنجاب   –احبى تفضيل الذكور ( –كبر  
ية مثل .........................  -18  المحافظات الحرصى

ى
كز السكان ف  يبى

مطروح (  –القاهرة  –ياط مد  –وان )أس  
 ................ من المشكالت األقتصادية لسكان البيئة الزراعية ...........  -19

البطالة (  –األمراض  – الزواج المبكر  –)األمية   
 ................................ ترجع الزيادة الطبيعية لسكان البيئة الزراعية إىل  -20

ة األنجاب  كل ماسبق (  –تعدد الزوجات  –الزواج المبكر   –)كبر  
21-  

ى
ع المتفرقة أمامها ىه .......................... الحواجز المائية التى تنشأ لرفع منسوب المياه لتوزيعها ف   البى

ع   – )السدود  الجسور ( – القناطر  –البى  
 .......................الدلتا   تقع ترعة اإلسماعيلية -22

ق  –)غرب  جنوب ( – شمال  –رسر  
 تسقط عىل الساحل الشماىل لمرص أمطار ...........................  -23

غزيرة ( –  متوسطة – قليلة  –)نادرة   
 الدلتا ووادى النيل و.................................  -24

ى
 توجد البيئة الزراعية الفيضية ف

قية  –به جزيرة سيناء ش –)واحة سيوة  منخفض الفيوم ( –الصحراء الشر  
 عىل مياه ..............................  -25

ً
 الواحات اعتمادا

ى
 تقوم الزراعات ف

بق (كل ماس  –بار والعيون ال  –األمطار  –)النيل   
 من العوامل الطبيعية الالزمة لقيام الصناعة ..................................  -26

المواد الخام (  –وسائل النقل   –رأس المال  –)السوق    

 من أمثلة المواد الخام المعدنية .............................  -27

ى (  –الكتان  –الرخام  –)اللحوم  المنجنب   

 ......................من المواد الخام الحيوانية الالزمة للصناعة... تعد  -28

الرخام ( –الحديد  –الجلود  –)القطن   

 العوامل التالية عوامل طبيعية لقيام الصناعة ماعدا ........................  -29

المواد الخام (  – السوق  – المناخ  – )الموقع   

 ............................ توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية  -30

كل ماسبق (  –الالت الزراعية  – األدوية  –)األسمدة    

 البيئة الصناعية ......................... من خصائص سكان   -31

 العمل  –)ارتفاع نسبة البطالة 
ى
انخفاض مستوى الدخل (  – ارتفاع نسبة األمية  – مشاركة المرأة ف  

ى بال -32  .......... بيئة الصناعية ................. من العادات السلبية للعاملي 

ى   ى العاملي  ى داخل المصانع  –)التعاون بي  ام مواعيد العمل   – التدخي  النظام ( –احبى  

 عهد ...............................  -33
ى
 مرص ف

ى
 بدأت الصناعة الحديثة ف

عمر مكرم (  –محمدكريم  –الملك فاروق   – )محمدعىل   
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 ..................... ناعة ................. من الصناعات الهندسية ص -34

األلومنيوم ( –األسمدة   – رات أجهزة السيا –)العطور   

 من الصناعات البسيطة صناعة .........................  -35

الكمبيوتر ( –األسمدة  –حفظ الفاكهة   –)السجاد اليدوى   

   تحتاج الصناعة .....................إىل عدد كبب  من العمال  -36

الهندسية (  –البسيطة  – الحديثة  – )اليدوية   

 ة من الصناعات .................................. صناعة األسمدة واألدوي -37

الغذائية (  –المعدنية  – الهندسية  –)الكيميائية   

 البيئة الصناعية ................................  -38
ى
 من الصناعات الحرفية ف

ولية ( –والنسيج  غزلال –الفخار  –)السيارات  الصناعات الببى  

 ىه الصناعات....................... الصناعة التى يتم فيها  -39
ً
 ووزنا

ً
 تحويل المواد الخام إىل منتجات أقل حجما

المعدنية (  –الحديثة  – البسيطة  – )اليدوية   

 نجع حمادى بمحافظة ........................  -40
ى
كز صناعة األلومنيوم ف  تبى

ق ة  –ية )الشر ى الغربية ( – قنا  – الجب   

اوات من الصناعات ........................... صناعة حفظ وتعليب الفاكهة و  -41  الخرصى

الكيميائية ( –الهندسية  –الغذائية  – )المعدنية   

 صناعة الثالجات والسيارات من الصناعات ...............................  -42

الكيميائية (  –الكهربية الهندسية و  –المعدنية   –)الغذائية   

 ........................... من مشكالت البيئة الصناعية .......  -43

اف  –)التلوث  ى كل ماسبق (  –ظهور العشوائيات   –األستبى  

 اإلفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدى إىل نفادها يسىم .............................  -44

شيد  اف -)البى ى التجريف ( –حر التص –االستبى  

 الصناعية نقل....................خارج المناطق السكنية . من جهود الدولة لحماية البيئة  -45

كل ماسبق (  –السيارات -الحدائق  –)المصانع    

 للمحافظة عىل البيئة أنشأت الدولة وزارة .......................  -46

الزراعة (  – البيئة  – الصناعة  –)الصحة   

 بار المنبعث منها  ع ....................لمنع الغعىل مداخن مصانتركب المرشحات  -47

الحديد (  –المالبس   –األسمنت  – )األدوية   
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 تعد صناعة العطور من الصناعات ......................  -48

الغذائية ( –المعدنية  –الكهربية  –)الكيميائية   

 ............. تسىم المناطق التى تقوم بها الصناعة ب         ..........  -49

البيئة الزراعية ( – البيئة الصحراوية  –الصناعة   – )البيئة الصناعية   

 ..........................تلوث الهواء  تسبب مصانع  -50
 األلومنيوم ( –الفوسفات  – األسمنت  –)الحديد 

 أكمل العبارات األتية بالكلمات المناسبة : 

 ..............البيئات المرصية . أدى اتساع مساحة مرص إىل .................  -1
ى  -2  البيئات المرصية بعدة خصائص ىه ......................و....................والتكامل . تتمب 
 تمدنا البيئة الزراعية ب   ............................والمنتجات الحيوانية .  -3
 . تمدنا البيئة الصحراوية ب    ..............................  -4
 ب   ................................ تمدنا البيئة الساحلية  -5
 تمدنا البيئة الصناعية ب  .................................  -6
 ثالث مناطق منها ........................و.........................  -7

ى
 توجد البيئة الزراعية المروية بمياه النيل ف

 الوادى وا -8
ى
بة ف ى البى ا تربة .................................وذلك لزيادة نسبة لدلتا ومنخفض الفيوم بأنهتتمب 

 ................بها . 
 مرص حسب نوع الرى إىل زراعة .......................وزراعة..........................  -9

ى
 تنقسم الزراعة ف

 منخفض الفيوم عىل شكل ..................  -10
ى
 ............ يظهر السطح ف

 غرب الدلتا . توجد ترعة..  -11
ى
 ............................ف

 الوادى والدلتا ب    ..............................سطحها .  -12
ى
ى البيئة الزراعية ف  تتمب 

 ........................مقارنة بالمدن .  -13
ى
 تزداد نسبة األمية ف

 ...................... تقوم الدولة بتوفب  فرص عمل لحل مشكلة .......  -14
 لهجرة من الوجه القبىل إىل مدينة القاهرة تسىم هجرة ........................ ا -15
 المجتمع الريفى من العادات .......................  -16

ى
 التعاون ف

 البيئة الزراعية عىل محصول ..........................  -17
ى
 ترنر الحيوانات ف

 ................ إنشاء المزارع .......... لزيادة األنتاج السمىك تم  -18
 تشجيع الدولة عىل أستخدام األسمدة...............................  -19
 تظهر............................حول أطراف المدن وىه بنيت بدون تخطيط من الدولة .  -20
 ..................... من المواد الخام الحيوانية الالزمة للصناعة ......................و......  -21
 العوامل الطبيعية لقيام الصناعة ..............................و...........................  من -22
ية لقيام الصناعة ................................و...........................  -23  من العوامل البشر
 الصناعة .  -24

ى
 و.............................. ........................ من المواد الخام الزراعية التى تدخل ف

ى من المواد الخام الالزمة لقيام ............................................  -25  الحديد والمنجنب 
 من المواد الخام الصخرية ....................................  -26
 ..و...................................... ........................ توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية ..........  -27
ى للصناعات  -28  يقصد بالسوق ...........................طلب السكان المحليي 
 من خصائص سكان البيئة الصناعية ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة ................................  -29
ام مواعيد العمل من ال -30 ى بالبيئة الصناعية  عادات ................... احبى  .............للعاملي 
 زيادة ............................القوىم لمرص   -31

ى
 من أهمية البيئة الصناعية أنها تسهم ف

ى فتعمل عىل تقليل ..................................  -32  .... توفر الصناعة فرص عمل للمواطني 
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 العمل  الصناعية مشاركة....  من خصائص سكان البيئة -33
ى
 ........................ف

 تعمل الصناعة عىل توفب  فرص .....................................  -34
ى بالبيئة الصناعية  -35  ............................و.............................. من العادات السلبية للعاملي 
 .......................... الصناعية المرصية السوق ......... يقصد بطلب الدول األخرى للمنتجات  -36
 عن المناطق ...................................  -37

ً
 يجب بناء المصانع بعيدا

 ث البيئة ................................... من مصادر الطاقة النظيفة التى التلو  -38
 ............................ عند بناء المصانع يجب مراعاة اتجاهات ...........  -39
 يجب أن تكون المصانع قريبة من ....................و.......................وبعيدة عن ........................  -40
 الصناعات ............................... تعد صناعة السجاد اليدوى من  -41
 .و................................ من أمثلة الصناعات الحديثة .........................  -42
 ..... .. تعد صناعة السكر من الصناعات ...........................،بينما صناعة األلومنيوم من الصناعات .....  -43
 عهد ......................... عرفت مرص الصناعة الحديثة  -44

ى
 ف
ً
 عهد .........................والصناعة قديما

ى
 ف

 ة صناعة .....................و..............................وحفر الخشب اعات الحرفيمن أهم الصن -45
 تعد صناعة حلج القطن من الصناعات ................................  -46
 مرص صناعة ............................... من أهم الصناعات  -47

ى
 الغذائية ف

 .................و................. ة ...............و...................و من أهداف الدولة إلنشاء المناطق الصناعي -48
ام مواعيد العمل من العادات اإليجابية لسكان البيئة ............................  -49  احبى
 صناعات حسب درجة تطورها إىل صناعات ................و..................و..................... تصنف ال -50
اف الموارد ................................  -51 ى  من مشكالت البيئة الصناعية التلوث ......................،واستبى
 مرص زيادة تكلفة مصادر ..  -52

ى
 ............................. من المشكالت التى تواجه الصناعة ف

 المجارى المائية يؤدى إىل تلو  -53
ى
 ث ..................وموت.................. إلقاء المخلفات السائلة للمصانع ف

 اإلفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدى إىل نفاذها يسىم ...................................  -54
 البيئة الصناعية تركيب........................عىل مداخن المصانع  من وسائل عالج مشكالت  -55
ى لحماية البيئة من األخطار  ...................إلصدار القامت الدولة بإنشاء .........  -56  قواني 
 تهتم الدولة بالتعليم الفتى لتخري    ج...........................  -57
 التقليل من ....................و.................... االهتمام بتطوير الصناعة وتعديل خطوط  -58

ى
 األنتاج ساعد ف

 ن ................إىل المناطق الصناعية  ناطق العشوائية ؛بسبب هجرة سكايرجع ازدحام المدن وانتشار الم  -59
 األنهار يؤدى إىل ..................................  -60

ى
 رصف مخلفات المصانع ف

 أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غب  الصحيحة : أكتب كلمة صواب 

 (        )                                                            ناعية نحصل عىل األغذية المحفوظة من البيئات الص -1
ى البيئات المرصية   -2  (        )                                                                               توجد حدود فاصلة بي 
 (        )                                                             يمكن أن نجد البيئة الزراعية داخل البيئة الصحراوية   -3
 (       )                                                          ساعد تنوع مظاهر سطح مرص عىل تنوع البيئات المرصية -4
 (      )                                                                                    من خصائص البيئات المرصية التكامل  -5
 وادى النيل عىل مياه نهرالنيل  -6

ى
 (       )                                                                      تعتمد الزراعة ف

 شمال القاهرة وقاعدته عىل ساحل البحر المتوسط   -7
ى
 (       )         تبدو الدلتا عىل شكل مثلث رأسه ف

 (        )                                    تبتى السدود عىل النهر لتوفب  المياه وقت انخفاض منسوب مياه النهر  -8
 الصحراء الغربية  -9

ى
 (        )                                           يعد منخفض الفيوم بيئة زراعية رغم وقوعه ف

 الصناعة والخدمات يعمل معظم سكان المحافظات الزر  -10
ى
 (       )                                             اعية ف

ية ىه التى يعمل م -11  (        )                           عظم سكانها بالزراعة وتربية الحيوانات المحافظات الحرصى
ة يرتفه بها نسبة األمالح   -12 ة نارص وىه بحب   شمال منخفض الفيوم بحب 

ى
 (        )                        يوجد ف

ع  -13  البيئة الزراعية عىل مصايد نهرالنيل والبى
ى
 (         )                               يعتمد نشاط صيد األسماك ف
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 البيئة الزراعية  -14
ى
 (          )                                                                   تنتشر صناعة السجاد اليدوى ف

 استخدا -15
ى
بة يؤدى اإلرساف ف  (         )                                                           م مياه الرى إىل تدهور البى

ع لعالج مشكلة الرصف الزراىع  -16  (         )                                                        أهتمت الدولة بحفر البى
 (          )                                                                لزراعية  يؤدى إىل تناقص األراضى ا العمرانى التوسع  -17
 (         )                                                                             حىم السد العاىل مرص من خطر الفيضان  -18
ية -19  (        )                                                                                     لوادى  من أهم قناطر ا القناطر الخب 
 (           )                                                                            تشتهر النوبة ببعض الثار التى تعكس تراثها  -20
 (       )           امل الطبيعية لقيام الصناعة                                                 لسوق من العو رأس المال وا  -21
ول والغاز الطبيىع طاقة نظيفة                                                                                  )           -22  (     الببى
 مرص                                                )          ن أكتوبر من المدن تعد مدينة السادس م -23

ى
 (     الصناعية ف

 (    رجية ىه طلبات الدول األخرى للمنتجات الصناعية المرصية                             )         السوق الخا -24
 ارتفاع المستوى االجتماىع للسكان        -25

ى
 (           )                                                    تسهم الصناعة ف

 (  ت واألسمدة                                                      )             توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية الال -26
 (  سواق               )            يراىع عند بناء المصانع أن تكون قريبة من المناطق السكنية وبعيدة عن األ  -27
 البيئة الصناعية       -28

ى
ى ف ام مواعيد العمل من العادات السلبية للعاملي 

 (  )                                      احبى
 (              تعد صناعة الفخار أحد أنواع الصناعة الحديثة                                                               )    -29
 (   )                    تشمل الصناعات الحديثة صناعة السيارات والالت                                                  -30
 حل مشكلة البطالة                                                                             )              -31

ى
 (   تسهم الصناعة ف

 (   )                   تتنوع الصناعات بتنوع المواد الخام                                                                           -32
 الصناعات اليدوية من الصناعات التى التسبب تلوث البيئة                                               )            (  -33
 انتشار المناطق العشوائية                                   )            ( لريف إىل الهجرة سكان ا -34

ى
 مدن تتسبب ف

 (  عة السكر من الصناعات الهندسية والكهربية                                                   )            تعتبر صنا -35
 )            (                                                           صناعة الحديدوالصلب من الصناعات المعدنية      -36
 الوجه الب -37

ى
كز صناعة األلومنيوم ف  حرى                                                                      )             ( تبى

 )             (                                     تهدف الدولة من إنشاء المناطق الصناعية إىل تطوير الصناعة      -38
ى البيئة الصناعية بارتفاع نسبة األمية               -39  )             (                                                         تتمب 
 تلوث البيئة                         -40

ى
 )             (                     تعد الطاقة الشمسية من الطاقات التى تسهم ف

 )            (                                         يراىع عند بناء المصانع اتجاهات الرياح                                   -41
ية                                             -42  )              (       يمكن أن تقوم الصناعة بالعوامل الطبيعية دون البشر
 مجال الصناعة                                             -43

ى
 )             (                   يقل استخدام مصادر الطاقة ف

 التكلفة الزائدة لمصادر الطاقة من مشكالت البيئة الصناعية                                            )              (  -44
 (         االنفتاح عىل العالم الخارحر يشجع عىل االستثمار الصناىع                                           )        -45
 تسبب مصانع األسمنت تلوث الهواء                                                                             )             (  -46
 مرص                                            )              ( المشكالت التى تو   التهرب الجمرىك من -47

ى
 اجه الصناعة ف

 عليها من التلوث                                )              ( يجب منع  -48
ً
 البيئة الصناعية خوفا

ى
 زراعة األشجار ف

 (         مناطق العشوائية                         )        من مشكالت البيئة الصناعية ازدحام المدن وانتشار ال  -49
 )                (                                                              تساعد الصناعة عىل زيادة الدخل القوىم           -50

 ـــــــم تفسر ....؟ ب

 تنوع البيئات المرصية   -1

.................................................................................................................................... ..
................................................................ ...................................................................... 
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 لمرصية  تداخل البيئات ا -2

 ................................................................................................ ...................................... 

 تكامل البيئات المرصية   -3

.......................................................................................... ................ ............................ 

 األطراف الشمالية للدلتا  تال  -4
ى
 جود الزراعة ف

.............................................................................................. ........................................ 

 الصحراء الغربية يعتبر منخفض الفيوم بيئة زراعية رغ -5
ى
 م وقوعه ف

.................... ......................................................................... ......................................... 

 لرى األراضى الزراعية بالفيوم   -6
ى
 تستخدم السواف

................................................................................................ ...................................... 

 البيئة الزراعية   -7
ى
 تنوع الصناعات الحرفية ف

................................................................................................ ............................... ....... 

 تهجب  سكان النوبة بعد بناء السد العاىل   -8

............................................................................... .. .......... ........................................... 

 الوادى عن الدلتا   -9
ى
 قلة عدد السكان ف

................................................................................................. ..................................... 

 إنشاء  -10
ى
 المزارع السمكية  أهتمام الدولة بالتوسع ف

............................................................................... ............................... ........................ 

بة عىل الزراعة  -11  خطورة تجريف البى

............................................................................... .. ....... ... ........................................... 

 البيئة الزراعية   -12
ى
ية ف  ندرة النبات الطبيىع والحيوانات البر

................................................................................................... ................................... 

 إنشاء المزارع السمكية   -13

 ....................................................................................... ................. .............................. 

ية  -14  البيئة الزراعية أعىل من المناطق الحرصى
ى
 معدل الزيادة السكانية ف

 ............................................................................................. .. ....................................... 

 اعية تناقص مساحة األراضى الزر  -15

 ......................... ....................................................................... ...................................... 
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 يعمل معظم سكان البيئة الزراعية بالنشاط الزراىع   -16

 ................................................................................................. . .................................... 

بة الزراعية   -17  تلوث البى

................................................................................................ ..... ................................. 

 الب -18
ى
 يئة الزراعية  تتنوع األنشطة األقتصادية ف

................. ............................................................................... ...................................... 

 

قية من مناطق الجذب السياح   -19  تعد محافظة الشر

 ............................................................... ........................................ ............................... 

 توجد مشكالت الرصف الزراىع بالبيئة الزراعية   -20

…………………………………………………..…………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 البي -21
ى
 ئة الصناعية أهمية وسائل النقل والمواصالت ف

............................................................................................................................. ......... 

 البيئة الصناعية   -22
ى
 انخفاض نسبة األمية ف

..................................................................... ................................................................. 

 حاجة المناطق الصناعية إىل رءوس األموال   -23

.......................................... ............................................................................................ 

 لصناعية زراعية للبيئة ا أهمية البيئة ال -24

 ............................................................................................................................ ..........
 .................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................... ....................... 

 عند بناء المصانع   -25
ى
 أهمية مراعاة الموقع الجغراف

..................................... ................................................................................................. 

 أهمية الصناعة لمرص   -26

.............................. ........................................................................................................ 

 م مصادر جديدة للطاقة خدااست -27

........................................................................................................................... ........... 
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 مراعاة اتجاهات الرياح عند بناء المصانع   -28

........................................................ .............................................................................. 

 اهتمام مرص بإقامة وإنشاء مناطق صناعية جديدة   -29

 .................................................................................................................................... ..
 .................................................. ....................................................................................
 ........................................................................................................................ ..............

....................................................................................... ............................................... 

 

 اهتمام مرص بزيادة الصادرات من الصناعة   -30

........... ................................................................................................................... ........ 

ية   -31  الصناعات الحديثة يقل فيها األعتماد عىل العمالة البشر

.......................... ............................................................................................................ 

 أنشأت الدولة وزارة البيئة   -32

................................. ....................................................................................... .............. 

 األهتمام بالتعليم الفتى والصناىع  -33

............................................................................................................................. ......... 

 تعانى البيئة الصناعية من مشكالت التلوث البيتى  -34

.......................... ............................................................................................................
 ................................................................................. ... ...................................... ............ 

 البيئة الصناعية  تلوث الماء وم -35
ى
 وت األسماك ف

............................................................................................................................. ......... 

 البيئة الصناعية  -36
ى
اف ف ى  حدوث مشكلة األستبى

................................................. ..................................................................................... 

 انتشار المناطق العشوائية عىل أطراف المدن   -37

................................................................................................................................ ...... 

اء حول المناطق الصناعية   -38  إقامة مناطق خرصى

 ............. .................................................................... ..................................................... 

 تركيب مرشحات عىل مداخن المصانع   -39

.................................................................................................................................... .. 
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 خطوط األنتاج   اهتمام الدولة بتطوير الصناعة وتعديل -40

................................................................................................................. ..................... 

 البيئة الصناعية  -41
ى
 تلوث الهواء ف

............................................................................................................................. ......... 

 مـــــاالنتائج المترتبة على ...........؟ 

 تنوع البيئات المرصية  -1

... ............................................ .......... ............................................................................. 

 تداخل البيئات المرصية  -2

...................................................................................................... ................................ 

 البيئة الزراعية كثافة النشاط الزراىع  -3
ى
 ف

............................................................................................................................. ......... 

 منخفض الفيوم عىل شكل مدرجات واسعة  -4
ى
 ظهور السطح ف

............................................................................................................................. ......... 

 اتصال منخفض الفيوم بوادى النيل -5

.......................................................................................... ............................................ 

 بعض المناطق الصحراوية -6
ى
 وجود مياه البار والعيون ف

............................................................................................................................. ......... 

 الوادى وال -7
ى
 دلتا  استواء السطح ف

............................................................................................................................. ......... 

 ارتفاع نسبة الهجرة من الريف إىل المدن   -8

 ............................................................................ ..........................................................
............................................................................................................................. ......... 

 غرق أراضى النوبة جنوب مرص بعد بناء السدالعاىل   -9

................ ...................................................................................................................... 

 الزحف العمرانى عىل األراضى الزراعية -10

 ..................................................................................................... ................................. 

 من مشكالت أقتصادية كالبطالة سكان البيئة الزراعية يعانى  -11

............................................................................................................................. ......... 
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 البيئة ا  -12
ى
 لزراعية  الزواج المبكر لإلناث ف

............................................................................................................................. ......... 

 

بة   -13  تسميد البى
ى
ة ف  استخدام األسمدة الكيميائية بكبر

............................................................. ......................................................................... 

 استخدام المزارع السمكية   -14
ى
 التوسع ف

............................................................................................................................. ......... 

 البيئة الزراعية  ىسى للموارد ااألستخدام ال -15
ى
 لطبيعية ف

..................................................................... ................................................................. 

 الزراعة   -16
ى
 إدخال نظام الرى بالرش والرى بالتنقيط ف

 ................................ ...................................................................................................... 

 الدولة بإنشاء المناطق الصناعية  اهتمام -17

 .................................................................................................................. ....................
......................................................................................... ............................................. 

 اعتماد الصناعة عىل الالت الحديثة  -18

.................................................................. .................................................................... 

 هجرة سكان الريف إىل البيئة الصناعية  -19

............................................................................................................................. ......... 

 لطبيعية تغالل الموارد ااإلفراط وسوء اس -20

.................................................................................. .................................................... 

 إنشاء الدولة وزارة البيئة   -21

 ...................................................................... ................................................................ 

 المجارى ا -22
ى
 لمائية ونهرالنيل  إلقاء مخلفات المصانع السائلة ف

.................................................................................................................................... .. 

 البيئة الصناعية   -23
ى
اء ف  اإلكثار من المساحات الخرصى

....................................................... ............................................................................... 

 اهتمام الدولة بالتعليم الفتى والصناىع   -24

............................... ....................................................................................................... 
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 بعاث األبخرة والغازات من مداخن المصانع  ان -25

.............................................................................................................. ........................ 

 وجود مصانع األسمنت والحديدو الصلب بحلوان   -26

............................................................................................................................. ......... 

 البيئة الصناعية وفرة رأس المال  -27
ى
 ف

............................................. ......................................................................................... 

 استهالك الموارد الطبيعية بشكل غب  منتظم   -28

............................................................................................................................. ......... 

 مرص   -29
ى
 وفرة مصادر الطاقة ف

............................................................................................................................. ......... 

 زيادة األنتاج الصناىع    -30

 ............................................................. ......................................................................... 

 

 من : 
ا
 م              االمقصود بكل

 المصطلح
 معن         اه 

 البيئة
 

 البيئة الزراعية
 

 الزراعة المطرية 
 

 الزراعة المروية 
 

 السهل الفيضى 
 

عة  البى
 

 المرصف
 

 قناطرلا
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 السد 
 

بة   تجريف البى
 

 األمية 
 

 البطالة 
 

 الهجرة 
 

 العشوائيات 
 

 النشاط األقتصادى 
 

  الصناعة

  البيئة الصناعية 

  السوق المحلية

  السوق الخارجية

  صناعات يدوية

  صناعات بسيطة 

  صناعات حديثة

اف ى   األستبى
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ى العادات اإليجابية والسلبية لسكان ال   الزراعية والبيئة الصناعية بيئة قارن بي 

 البيئة الصناعية  البيئة الزراعية وجه المقارنة

العادات  
 اإليجابية 

 ..................................................... 

 .................................................... 

 ..................................................... 

 ..................................................... 

 ................................................ 

 ................................................ 

 ................................................ 

. ............................................... 

 ات السلبيةالعاد

 ...................................................... 

 ..................................................... 

 ................................................... 

 ...................................................... 

 ............................. ................... 

 ................................................. 

 ................................................ 

. ............................................... 

 

 )الوادى والدلتا ( ومنخفض الفيوم من حيث السطح  
ى
ى السطح ف  قارن بي 

 منخفض الفيوم  لدلتا الوادى وا وجه المقارنة

 السطح

  

 

 

ى الصناعات الحرفية والبسيطة والحديثة من حيث :) مفهومها   أمثلة لهذه الصناعات (  –قارن بي 

 الصناعات الحديثة  الصناعات البسيطة  الصناعات الحرفية وجه المقارنة

    المفهوم

    أمثلة
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 أسئلة الخرائط : 

 

 ول األرقام الموقعة عليها : أمامك خريطة صماء لمرص ،أكتب مدل (أ )
 منطقة زراعية فيضية ................................  -1
 مناطق زراعية تعتمد عىل األمطار الشتوية...................  -2
 منطقة زراعية...............................  -3
 وادى ...........................  -4

 

 

 

قام الموقعة عليها  أمامك خريطة صماء لمرص ،أكتب مدلول األر  ( ب)
: 
 جزيرة ....................... شبه  -1
 قناطر..............................  -2
 البحر..............................  -3
 منطقة زراعية فيضية........................  -4

 

)د( أمامك خريطة صماء لمرص ،أكتب مدلول األرقام الموجودة 
 عليها : 

 ........ القناطر...............  -1
 منخفض.....................  -2
 ترعة.........................  -3
 السد........................  -4
ة.......................  -5  بحب 
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 ثانياً : التاريخ  
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 اهم المفاهيم والمصطلحات

 معن                  اه  ح      المصطل

ى يا الوسىط عقبائل من اس العثمانيون   نسبة اىل مؤسس دولتهم )عثمان بن ارطغرل( رفوا بالعثمانيي 

ى واالمراء والحقوهم المماليك  اهم السالطي 
بمدارس خاصة وقد  غلمان تم جلبهم بواسطة التجار اشبى

 تولوا الحكم عقب انهيار الدولة االيوبية

طريق راس الرجاء 
 الصالح 

 اواخر هتى يدور حول قارة افريقيا من ج طريق بحرى
ى
تغاليون ف الغرب والجنوب اكتشفه البر

 القرن الخامس عشر الميالدى 

ف عىل  الوال      ى   الوالية ومقره القلعة ويشر
ى
قرارات السلطان وارسال الجزية   تنفيذ نائب السلطان ف

 والحفاظ عىل االمن ومدة حكمه من سنة اىل ثالث سنوات

ى الجيش وتوجيهه الهداف حرب الحملة   يةتجهب 

 استيالء دولة عىل دولة اخرى قهرا االحتالل 

 اقليم حكمه اجنتر يتوطنه او يكتفى باستغالله اقتصاديا او عسكريا مستعمرة 

شعبية شاملة تهدف اىل التغيب  الجذرى الشامل والمنظم لالوضاع السياسية  حركة  ثورة
 المجتمع 

ى
 واالقتصادية واالجتماعية السائدة ف

اف ال االحتكار   مصادر االقتصاد االمرصى  دولة عىل ارسر

 

 اهم الشخصيات التاريخية 

 

   م اعم  ال  ه  ا اه الشخص  ي    ة 

 اواخر القرن الثالث عشر الميالدىؤسس الدولة م عثمان بن ارطغرل 
ى
 العثمانية ف

 م 1453قام بفتح القسطنطينية عام  محمد الفاتح

  سليم االول
ى
 الشام ومرص ف

ى
  بداية القرن السادس عشر الميالدى انترص عىل المماليك ف

 مرص الذى  طومان باى 
ى
 موقعة الريدانية قائد المماليك ف

ى
 هزم عىل يد سليم االول ف

 قائدالحملة الفرنسية عىل مرص  نابليون بونابرت 

 قائد الحملة الفرنسية بعد رحيل نابليون وقع اتفاقية العريش مع الدولة العثمانية كليبر 
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 مرصلة الفرنسقائد الحم مينو
ى
 ية بعد قتل كليبر كان من انصار البقاء ف

 الحملة الفرنسيةحاكم االسكندرية الذى رفض تسليمها وقاوم  محمد كريم

 معركة انر قب  البحرية نلسون 
ى
ى ف ى  قائد االسطول االنجلب 

 ة االوىلمن كبار علماء االزهر استثناه نابليون من حكم االعدام بعد ثورة القاهر  الشيخ السادات 

 عهد )محمد عىل(  عمرمكرم
ى
ى قائد ثورة القاهرة الثانية تم نفيه اىل دمياط ف  من الزعماء الوطنيي 

قاوى   توىل الحكم   عبدهللا الشر
ى
 م1805من علماء االزهر قام مع عمر مكرم بمساعدة )محمد عىل( ف

ى )محمدعىل( 1805وال عثمانى عىل مرص تم عزله عام  خورشيد باشا   م وتعيي 

ى الذى جاء الحتالل مرص  فريزر ى  م 1807قائد الجيش االنجلب 

)محمد عىل( باشا  
 م(1848- 1805)

 عام )احد ضباط 
ى
م( وهو الذى  1805الجيش العثمانى اختاره زعماء الشعب المرصى واليا ف

 النصف االول من القرن التاسع عشر الميالدى 
ى
 نهض بمرص نهضة شاملة ف

 حجازد جيوش مرص لحملة القائ-ابن )محمد عىل(  طوسون 

 تعقب المماليك بعد فرارهم من مذبحة القلعة ابراهيم بن)محمدعىل( 

 م(1854-1848توىل حكم مرص ) ا االولعباس باش

م( وهو الذى اعىط امتياز حفر قناة   1863- 1854ابن محمد عىل وتوىل حكم مرص ) محمد سعيد باشا
 نوفمبر عام  السويس للمهندس الفرنىس )فرديناند ديليسبس

ى
 م 1854( ف

 م(  1879- 1863حكم مرص من عام ) الخديو اسماعيل 
 
ى
اطورية مرصية امتدت اىل مديرية   مرص ونجح ف اقامةشهد عرصه نهضة حقيقية ف امبر

 خط االستواء 

 1879ابن الخديو اسماعيل وتوىل حكم مرص عام  الخديو توفيق 
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 اهم االحداث التاريخية

 

          دث الح           التاري    خ 

 الدولة العثمانية  توىل محمد الثانى )الفاتح( حكم  م 1451

نطيةفتح محمد  م 1453 ى  الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البب 

ى طريق رأس الرجاء الصالح  م 1498 تغاليي   اكتشاف البر

 توىل سليم االول قيادة الدولة العثمانية م 1512

ى العثم  م 1516  الشام معركة مرج دابق بي 
ى
ى والمماليك ف  انيي 

 مرص  م 1517
ى
ى والمماليك ف ى العثمانيي   معركة الريدانية بي 

 ابحار الحملة الفرنسية من ميناء طولون ثم االستيالء عىل جزيرة مالطة ثم كريت  م1798مايو 

 استيالء الحملة الفرنسية عىل االسكندرية م 1798يوليه 

اغسطس 
 م 1798

ى عند انر قب  يمة االسطول الفرنىس امام معركة انر قب  البحرية وهز 
ى  االسطول االنجلب 

يف ثورة  م1798اكتوبر   القاهرة االوىل والتى كان مركزها االزهر الشر

اير  ا م 1799فبر  حملة نابليون عىل الشام لمواجهة تحالف الدولة العثمانية مع انجلبى

اغسطس 
 م 1799

ى بقيادة نا ى الفرنسيي  ية بي   بليون ضد الجيش العثمانى معركة انر قب  البر

ى كليبر قائد الحملة  م 1800يناير  ى اتفاقية العريش بي   الفرنسية والعثمانيي 

 ثورة القاهرة الثانية والتى كان مركزها ح بوالق بالقاهرة  م1800مارس 

 مرص  م1800يونيه 
ى
 اغتيال كليبر وتوىل مينو قيادة الحملة الفرنسية ف

سبتمبر 
 م 1801

 ة عن مرص لحملة الفرنسينهاية ورحيل ا 

 توىل )محمدعىل( حكم مرص  م 1805

 عىل مرص حملة فريزر  م 1807
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 مذبحة القلعة  م 1811
ى
 تخلص)محمد عىل( من المماليك ف

 م لوقف توسعاته الخارجية1840فرضت الدول االوروبية عىل )محمدعىل( معاهدة لندن  م 1840

( منم ه حكم مرص والسودان الكبر ابناء )محمد عىلاصدر السلطان العثمانى فرمانا يقضى باحقي م 1841
 الذكور

 ابراهيم باشا حكم مرص توىل  م 1848
 العام نفسه 

ى
 توىل عباس باشا االول حكم مرص بعد وفاة ابراهيم باشا ف

 وفاة )محمدعىل( باشا 

 توىل محمد سعيد باشا حكم مرص بعد وفاة عباس باشا االول  م 1854

 از حفر قناة السويس للمهندس الفرنىس ديليسبس يد باشا امتياعىط محمد سع م 1854نوفمبر 

  اسماعيل باشا الحكمتوىل م 1863

 توىل الخديو توفيق الحكم بعد عزل ابيه اسماعيل باشا  م 1879

 

 بم تفش...؟

 
 بداية حكمها  -1

ى
 ازدهار الدولة المملوكية ف

ق والغرب ى الشر  بسبب سيطرتها عىل طرق التجارة بي 

 لدولة المملوكية األقتصادية ل   تدهور األوضاع -2

ى طريق راس الرجاء الصالح وتحول طريق التجارة بسبب اكتشاف تغاليي   البر

ى  -3  هزيمة المماليك امام العثمانيي 

 التدهور االقتصادى 

 بعض امراء المماليك  عدم االستقرار الداخىل وخيانة 

 النظم الحربية التقليدية

 اهمية دور الحامية االعثمانية   -4

 البالد الدفاع عن

 مرص زمن  -5
ى
ى انتشار الجهل ف  العثماني 

 مرص 
ى
ى للتعليم ف  بسبب اهمال العثمانيي 

 عرص مرص العثمانية -6
ى
 تدهور الحياة الفنية ف
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ى اىل االستانةقام سليم االول ب حيل امهر الصناع والحرفيي 
 بى

 اهمية وظيفة الديوان   -7

 مراقبة اعمال الواىل 

 ضعف وسقوط الدولة المملوكية -8

 والعسكريةة حوال السياسيبسبب سوء اال 

 تدهور االحوال االقتصادية 

 مرص العثمانية -9
ى
 تدهور الحياة العلمية والثقافية ف

ي    ع يف عىل القران الكريم ودروس الفقه والتشر  االزهر الشر
ى
 اقتصار التعليم ف

 اهمال العلوم العقلية مثل الرياضيات والطبيعة

 تدهور الحياة االدبية وتوقف نشاط التاليف 

 الحكومة الفرنسية اخبار حملتها عىل مرص ء اخفا  -10

ى ى ا وتتعرض لمهاجمة االسطول االنجلب   حتى التتشب اىل انجلبى

 كانت للحملة الفرنسية اسباب معلنة غب  حقيقية -11

 تاديب المماليك 

ى من ظلم المماليك   حماية التجار الفرنسيي 

ى    انشاء حكومة وطنية يكون الحكم فيها للمرصيي 

ى الحملة الفرنس -12  عىل مرص )االسباب الحقيقة(  يةمجر

 الهند 
ى
ا نحو مستعمراتها ف  قطع الطريق عىل انجلبى

 مرص
ى
 انشاء مستعمرة فرنسية ف

 تعويض فرنسا عما فقدته من مستعمرات 

 كانت معركة انر قب  البحرية احد اسباب فشل الحملة الفرنسية عىل مرص  -13

 المعركة 
ى
 بسبب تحطم االسطول الفرنىس ف

 م 1798االوىل اكتوبرة قيام ثورة القاهر  -14

ائب ى للبيوت وهدم ابواب الحارات والمساجد  -           فرض الرصى  تفتيش الفرنسيي 

 م1799حملة نابليون عىل الشام  -15

 الشام قبل ان يصل اىل مرص 
ى
ا ف  لمهاجمة تحالف الجيش العثمانى مع انجلبى

 عكا  -16
ى
 حملته عىل الشام وهزيمته ف

ى
 فشل نابليون ف

 ها لة اهشجاعقوة اسوار عكا 
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 حملته عىل الشام   -17
ى
 خش نابليون عدد كبب  من جنوده ف

ى الجنود   بسبب تفىسر مرض الطاعون بي 

ى  -18  عقد كليبر اتفاقية العريش مع العثمانيي 

 العثمانية   لخروج الحملة من مرص عىل نفقة الدولة 

 م1800ثورة القاهرة الثانية مارس  -19

 القاهرة االجراءات التى اتخذها كليبر ضد اهل  

 حملة الفرنسية عىل مرص عسكريا وحربياال فشل -20

اطورية فرنسية   تكوين امبر
ى
 النها فشلت ف

ق   الشر
ى
ا ف ب مصالح انجلبى  رصى

ى
 النها فشلت ف

 مرص  -21
ى
 حققت الحملة الفرنسية بعض النجاح العلىم ف

 بسبب اكتشاف حجر رشيد  

 دراسه توصيل البحرين االحمر والمتوسط 

 العلىم  نشاء المجمعا          تاليف كتاب وصف مرص      

 حكم مرص  -22
ى
ى يرون انهم اصحاب الحق ف  كان العثماني 

 باعتبار مرص والية عثمانية

ى  -23  حكم مرص بعد رحيل الفرنسيي 
ى
 كان المماليك يرون احقيتهم ف

اخيت   معارك عديدة مثل شبر
ى
ى ف  لتصديهم للفرنسيي 

 السيطرة عىل مرص عقب خروج الحملة الفرن -24
ى
ا ف  سية رغبة انجلبى

ى   ها اىل الهند مواصالتلتامي 

)محمد عىل( واليا عىل مرص  -25 ى  تعيي 
ى
ا ف  لعبت الزعامة الشعبية دورا كبب 

ى )محمد عىل( واليا عىل مرص  النهم ضغطوا عىل السلطان لتعيي 

 م1807حملة فريزر عىل مرص  -26

 السيطرة عىل مرص
ى
ا ف  رغبة انجلبى

 تخلص )محمد عىل ( من عمر مكرم -27

 بالحكملالنفراد 

 م 1811ك ( من المماليتخلص )محمد عىل -28

 لالنفراد بالحكم
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ى  -29 ى كليبر والعثمانيي   فشل اتفاقية العريش بي 

ى كارسى حرب  ا وارصارها عىل خروج الفرنسيي   بسبب تدخل انجلبى

 عرص )محمد عىل( -30
ى
 تقسيم مرصاىل مديريات ف

 للسيطرة الكاملة عىل البالد 

 مرص السياسة االقتصادية التى اتبعها  -31
ى
 )محمدعىل(ف

 ذانى لمرص  وجعل صادرات مرص اكبر من وارداتهاكتفاء اللتحقيق اال 

 عرص )محمد عىل( بالنهوض بالجيش  -32
ى
 ارتباط النهضة الصناعية ف

 الن معظم  المصانع التى اقامها )محمد عىل( كانت يهدف سد حاجات الجيش من المالبس واالسلحة

33-  
ى
  مرص  انشاء )محمدعىل( عدة مجالس ودواوين ف

 ادار 
ى
 خلية   ة شئون البالد الدا لىك تعاونه ف

 لنتائج المترتبة على ...؟ا ما

 فتح محمد الفاتح القسطنطينية -1

 جعلها عاصمة للدولة العثمانية

ق  -2 ى اوربا والشر  سيطرة دولة المماليك عىل طرق التجارة بي 

 التقدم االقتصادى لدولة للمماليك

ى طريق راس   -3 تغاليي   الرجاء الصالح اكتشاف البر

 تصادية للمماليك تدهور االحوال االق

 م 1516 بقمعركة مرج دا -4

 اصبحت الشام والية عثمانية

 م 1517معركة الريدانية  -5

 اصبحت مرص والية عثمانية وانتهت دولة المماليك 

ى  -6  قتالهم مع العثمانيي 
ى
 اعتماد المماليك عىل النظم الحربية التقليدية ف

ى هزيمة المماليك امام    العثمانيي 

ة طوي -7 ى مرص فبى  لة من الزمن حكم العثمانيي 

 النواح العلمية والثقافية
ى
 سيادة الجمود ف

 انتشار الفقر والجهل والمرض 
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 م 1798موقعة انر قب  البحرية اغسطس  -8

 مرص 
ى
ى فرنسا والجيش الفرنىس الموجود ف  انقطاع الصلة بي 

 سد احتياجاتهم عىل موارد 
ى
ى ف  مرص اعتماد الفرنسيي 

ى وروحهم المعنوية   اضعاف قوة الفرنسيي 

 م 1798لقاهرة اكتوبرة اثور  -9

 فرض الغرامات المالية عىل التجار والعلماء  

ى القاهرة               تحصي 
ى
ع الفرنسيون ف  الغاء ديوان القاهرة-رسر

اير   -10  م 1799حملة نابليون عىل الشام فبر

 فتح عكا
ى
 فشل نابليون ف

ية   -11  م1799موقعة انر قب  البر

 هزيمة الجيش العثمانى وارس قائده

 م 1800ة الثانية ثورة القاهر  -12

 قيام كليبر بتدمب  ح بوالق

 مصادرة االموال والممتلكات 

ائب واالتاوات  فرض الرصى

 قتل كليبر بعد ثورة القاهرة الثانية -13

 توىل مينو قيادة الحملة 

 الحملة الفرنسية عىل مرص من الناحية الحربية  -14

 
ى
 مرص فشلت فرنسا ف

ى
اطورية ف  تكوين امبر

 اضعفت قوة ونفوذ المماليك 

 حملة الفرنسية عىل مرص من الناحية السياسيةلا -15

ا - لفتت انظار اوربا   اىل اهمية موقع مرص  –خاصة انجلبى

ى   ايقظت الوىع القوىم عند المرصيي 

ى العلمية والثقافية  -16  الحملة الفرنسية عىل مرص من الناحيتي 
  اكتشاف حجر رشيد      -
 تاليف كتاب وصف مرص    -
وع توصيل البحرين االحم -  روالمتوسط دراسة مشر
 انشاء المجمع العلىم -

 م 1801خروج الحملة الفرنسية من مرص  -17

ى عىل حكم مرص  ى والمماليك واالنجلب   تصارع العثمانيي 



Egyptian Virtual School 
                                                                                        

36 
 

ى  عن دفع رواتب الجند  -18  تاخب  الوالة العثمانيي 

ة ومقتل بعضهم   وقوع اضطرابات كثب 

 م  1807حملة فريزر عىل مرص  -19

 فشلت حملة فريرز وخروجها من مرص  

 ارغبة)محمد -20
ى
 النفراد بحكم مرص  عىل( ف

 التخلص من الزعامة الشعبية والمماليك 

وعات الرى -21  اهتمام )محمد عىل( بمشر

ية عة المحمودية وحفر القنوات وانشاء الجسور والقناطر الخب 
ع كبى  النهوض الزراعية والقيام بشق البى

 اهتمام )محمد عىل( بالتعليم والثقافة -22

اختالف انواعها مما ساعد عىل النهوض   لكتب وانشاء المدارس الحديثة عىلارسال البعثات اىل خارج وترجمه ا
 بالتعليم 

 اهتمام )محمد عىل( بالجيش والبحرية -23

سكندرية النشاء لبناء جيش قوى مدرب عىل احداث االساليب ومزود باالسلحة الحديثة وانشاء ترسانة اال 
 اسطول بحرى قوى لحماية السواحل المرصية 

 توسعية ( الخارجية السياسة )محمد عىل -24

 عليه  1840وقوف الدول االستعمارية ضده ومحاربته وفرض معاهدة لندن 

 م1840عقد معاهدة لندن   -25

 حكم مرص 
ى
 وخضوعه للسلطان اعادة الجزيرة العربية وبالد الشام اىل السلطان وتثبيت )محمد عىل( ف

وعاته االداخلية والخارجية -26  نجاح مشر
ى
 رغبة )محمد عىل ( ف

 كوين جيش قوى مدرب واسطول حرنر كبب  مه بتاهتما

 نهضة االنتاج الزراىع والصناىع زمن )محمد عىل(  -27

 رواج التجارة الداخلية والخارجية لمرص 

التاريخ ومركز الثورة والقائد   - : مقارنة بين ثورة القاهرة االولى وثورة القاهرة الثانية من حيث
 الفرنسى الذى حدثت فى عهده والنتائج 

 ثورة القاهرة الثانية ثورة القاهرة االوىل مقارنهوجه ال

 م  1800مارس  م  1798اكتوبر  التاري    خ 

 ح بوالق ح االزهر  مركز الثورة 

القائد الفرنىس الذى  
 عهده 

ى
 حدثت ف

 
 نابليون

 
 كليبر 
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 النتائج

الغرامات المالية عىل التجار فرض 
 والعلماء 

ى القاهرة   تحصي 
ى
ع الفرنسيون ف  رسر
 ن القاهرة الغاء ديوا

انشاء ديوان جديد يضم كل العنارص 
 غب  المرصية 

ائب واالتاوات  فرض الرصى
 مصادرة االموال والممتلكات 

زيادة سخط الشعب المرصى عىل  
 كليبر 

 

 

 انر قب  البحرية 
ى معركتى ية من حيث: مقارنة بي   التاري    خ واالطراف المشاركة والنتائج  - وانر قب  البر

ية حرية ابو قب  الب وجه المقارنه  ابو قب  البر

 م 1799يوليو  م  1798اغسطس  التاري    خ 

االطراف 
 المشاركة 

ى بقيادة نلسون   ى االسطول االنجلب 
 واالسطول الفرنىس

 العثمانيون والفرنسيون

 النتائج
 الفرنىستدمب  االسطول 

ى الجيش الفرنىس وفرنسا   انقطلع الصلة بي 
 

ى وارس قائدهم   هزيمة العثمانيي 

 

 لى التاريخأسئلة عامة ع

ى : حأخبى األجابة الص ى القوسي   يحة ممابي 

 عهد السلطان  -1
ى
نطية ف ى  ................................. تم غزو مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البب 

طومان باى (  –بايزيد الثانى  –محمدالثانى   –)سليم األول   

2-  
ى
زمت الجيوش المملوكية ف

ُ
 .............. م عند ................... 1517ه

ديو البحرية ( –جالديران  – الريدانية  –)مرج دابق   

زمت الجيوش المملوكية بقيادة السلطان ..........  -3
ُ
 موقعة الريدانية  ه

ى
 .............ف

محمدالثانى (  –سليم األول   –قنصوه الغورى   –)طومان باى    

 ................. توىل المماليك حكم البالد عقب انهيار الدولة ..............  -4

األموية (  –العباسية  –اإليوبية  – )الفاطمية   

نسب إليه تأسيس الدولة العثمانية ................  -5
ُ
 ................ ي

عثمان بن أرطغرل ( –محمدعىل   –محمدالثانى   –)سليم األول   

ى   -6 ي  هم السالطي 
 كان يتم جلب .....................بواسطة التجار ويشبى

ى )الحرف ى (  –المماليك  –السناجق  –يي  مي  ى
الملبى  
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 أكتشف ........................طريق رأس الرجاء الصالح   -7

يطانيون  تغاليون   –نسيون الفر  – )البر العثمانيون (   –البر  

 أصبحت مرص والية عثمانية بعد معركة ........................  -8

الريدانية (  –أنر قب  البحرية  – جالديران  –)ديو البحرية   

 سلطة مراقبة الواىل العثمانى كان يقوم بها ............................  -9

السلطان (  –ا الباش – الحامية العثمانية  – )الديوان   

 الواىل هو نائب السلطان العثمانى ومقره ...........................  -10

المقطم ( –العريش   –بة إمبا –)القلعة   

 مرص إىل .............................  -11
ى
 أرسل السلطان العثمانى سليم األول أمهر الصناع ف

قولة ( – السودان  – الستانة  –)الشام   

 العرص العثمانى بسبب ........................... تدهور  -12
ى
 األقتصاد المرصى ف

كل ماسبق (  -الصناعة   تأخر  –كساد التجارة   –)إهمال الزراعة   

 مرص عىل ......................أيام الحكم العثمانى  -13
ى
 أقترص التعليم ف

المعاهد (  –الجامعة   –األزهر  – )المدارس   

 عىل النظام ............................  -14
ً
 مرص قائما

ى
 كان نظام الحكم العثمانى ف

العادل (  –االستبدادى  – الحزنر  – )الديمقراىط   

مراقبة  ..................يتك  كان -15 والعلماء واألعيان بهدف  ى  العثمانية والموظفي  الحامية  ون من كبار ضباط 
 الواىل  

الديوان (  – مجلس العلماء   –مجلس األزهر   –)الحامية   

 تكونت ....................من فرق عسكرية ومن مهامها الدفاع عن البالد  -16

الباشا (  – واىل ال – الديوان  – )الحامية العثمانية   

 م  1798ت الحكومة الفرنسية امر الحملة عىل ............. رسا ولم يعلم بها غب  قائدها اعتبر   -17

 السودان(   –مرص  – الشام  –)استانبول                                                                         

 .... استيالء دولة عىل بلد اخر قهرا يسىم ........   -18

 ة( حري – مستعمرة   –حملة  –)احتالال                                                                      

 موقعة ............  -19
ى
 تحطم االسطول الفرنىس ف

ية  –)ابو قب  البحرية                                                                اخيت ( –طولون  –ابو قب  البر  شبر

 استولت الحملة الفرنسية عىل جزيرة .............   -20
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ص   –)مدغشقر                                                                صقلية (  – مالطة  –قبر

 احتل الفرنسيون االسكندرية بعد مقاومة حاكمها ................   -21

قاوى  – الشيخ السادات  – ) محمد كريم                                                               احمد باشا ( –عبدهللا الشر

22-   ....... 
ى
ا ومستعمراتها ف ى انجلبى  من االسباب الحقيقية للحملة الفرنسية عىل مرص قطع طريق االتصال بي 

 فرنسا ( –الهند  –افريقيا  – )مرص                                                                                                          

 لحملة الفرنسية تاديب ................ من االسباب المعلنة ل  -23

ى                                                                  ى  –المماليك  – ) العثمانيي  ى ( – االنجلب  تغاليي   البر

 ا اىل مرص من ميناء .............. ابحرت الحملة الفرنسية رس   -24

 ليون( – طولون  – جنوة  –)مرسيليا                                                            

 يوليو عام   -25
ى
 م1798وصلت الحملة الفرنسية ميناء ............... ف

 بورسعيد( –شيد ر  – االسكندرية  – ) دمياط                                               

 من االسباب المعلنة للحملة الفرنسية عىل مرص ...........   -26

ى  –) تاديب المماليك                              كل ماسبق(   –اقامة حكومة وطنية مرصية  –حماية التجار الفرنسيي 

 

 م 1517فرضت الدولة .............. سيطرتها عىل مرص بداية من عام    -27

نطية - )المملوكية                                               ى  االيوبية( -العثمانية -البب 

 معركة ........... ا -28
ى
 نهزم السلطان طومان باى ف

اخيت  – الريدانية  –) مرج دابق                                           امبابة( –شبر

ى ............... تحطم االسطول الفرنىس عند انر قب  عىل يد القائد اال   -29 ى  نجلب 

 بونابرت(  - نلسون -مينو - )كليبر                                    

 حملة الشام عددا كبب  من جنوده بسبب انتشار مرض.....................  -30
ى
 خش نابليون ف

 لحصبة(ا  –الطاعون  – الشطان  –)االنفلونزا                                                    

 كان ......... مركز قيام ثورة القاهرة االوىل     -31

 القلعة( - بوالق -االزبكية  -)االزهر                                              
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 عرص ......... 1800قامت ثورة القاهرة الثانية عام    -32
ى
 م ف

 يون(شامبل –نابليون -كليبر   –)مينو                                         

 تاليف كتاب وصف مرص من نتائج الحملة الفرنسية ............   -33

 االجتماعية( –الحربية  –السياسية   –)العلمية                                        

 قطع طريق ............. اىل الهند  -34
ى
 فشلت الحملة الفرنسية ف

ا ا –ن )اليونا                                           روسيا ( –امريكا   –نجلبى

 اكتشاف حجر رشيد من ابرز النتائج ............. للحملة الفرنسية    -35

 االجتماعية( -السياسية –الحربية  –)العلمية                                      

ى والقائد ............. 1800تم عقد اتفاقية العريش عام  -36 ى  العثمانيي   م بي 

 مينو(  –كليبر   – نلسون  –)نابليون                                                 

 الىعى نابليون ديوان القاهرة بعد ...............   -37

ية(  -ثورة القاهرة الثانية -اتفاقية العريش -)ثورة القاهرة االوىل                                  موقعة انر قب  البر

 

 ............. من احكام االعدام التى صدرت ضد بعض مشايخ االزهر من الحملة الفرنسيةخ ... استثتى الشي-38

قاوى                                                 محمد كريم( -عمرمكرم – السادات  –)الشر

 انطلقت ثورة القاهرة الثانية من ح ................   -39

ى شمس (  – المطرية  – بوالق -)االزهر                                                عي 

 فتح ................  -40
ى
 فشل الفرنسيون اثناء حملتهم عىل الشام ف

وت  – عكا  –)دمشق                                                       حمص(  –بب   

 فة خاصة ............. وبصلفتت الحملة الفرنسية انظار العالم الغرنر لمرص وموقعها  -  41

ا( – ايطاليا  - المانيا –)فرنسا                                                                 انجلبى  

 مرص وفرنسا بعد معركة ...........   -42
ى
ى الجيش الفرنىس الموجود ف  انقطعت الصلة بي 

ية -)امبابة                                                           اخيت( -انر قب  البحرية  -انر قب  البر شبر  

ى و..............  -43 ى الفرنسيي  ية بي   كانت معركة انر قب  البر
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ى                                                   ى   –المماليك  -)االنجلب   االلمان( -العثمانيي 

 بعد ثورة القاهرة االوىل الىعى نابليون ديوان.............    -44

 العموىم( – الملىك  - القاهرة –)العاىل                                         

 يون -45
ى
 م 1800يه قام الشاب السورى...........يقتل كليبر ف

 احمد باشا الجزار( -محمد كريم – سليمان الحلتر  -)عمر مكرم                                       

ى تحالفت االدولة العثمانية مع ..  -46 كة لطرد الفرنسيي 
 ........... العداد حملة مشبى

تغال( –نيا الما -انجلبى   –) المماليك                                                     البر

 اواخر القرن ال -47
ى
 الميالدى   13نشات الدولة ............. ف

 الفرنسية(  -االيوبية -العثمانية-) المملوكية                                                  

 استولت حملة فريزر عىل االسكندرية ولكنها هزمت عند............   -48

 دمياط(-دمنهور-رشيد-)انر قب                                                        

 زعماء المماليك الفارين   -49
ى
 قام ......... بتعقب باف

 مراد(  – ابراهيم   –طوسون  – )محمد عىل                                        

ى والعثمانيون والمماليك عىل السلطة بعد جالء الحملة  -50  الفرنسية عن مرص وتناسوا قوة .... تصارع االنجلب 

( -الشعب المرصى -عىل بك الكبب   –)محمد عىل                                             السلطان العثمانى

 م ............ 1811ملة الحجاز عام توىل القيادة لح -51

 اسماعيل باشا(  - وسون باشاط - ابراهيم باشا -)سعيد باشا                                              

اف السيد..............  -52  قام محمد عىل بنفى نقيب االرسر

ق-)محمد كريم                                                    عمرمكرم( -مراد بك  -اوىعبدهللا الشر

 مارس  -53
ى
 م بقيادة........ 1807ارسلت بريطانيا حملة اىل مرص ف

 كرومر(   -فريزر - مينو - )ديليسبس                                                

 دار المحكمة وقرروا عزل .......... اجتمع زعماء الشعب والعلما  -54
ى
 ء ف

 طوسون باشا (  –ابراهيم باشا  –محمد عىل   -)خورشيد باشا                                                    

 تم نفى الزعيم عمر مكرم اىل ............  -55



Egyptian Virtual School 
                                                                                        

42 
 

قية                                     (دمياط   –الصعيد  –االسكندرية   –)الشر

 فتح مدينة .........   -56
ى
 فشلت حملة نابليون عىل الشام ف

 انطاكية(-عكا  -يافا -)صيدا                                             

ى والقائد  1800تم عقد اتفاقية العريش عام  -57 ى العثمانيي   م بي 

 ه (ديزي-كليبر -نابليون   – )مينو                                                 

 اهتم محمد عىل ببناء مرص الحديثة عىل النسق االورنر خاصة ............  -58

ى                                                   ى تغاىل ( –االيطاىل   –الفرنىس  –)االنجلب   البر

 طبق محمد عىل نظام ........ للسيطرة عىل االقتصاد المرصى  -59

ام                                                          ى  االستقالل(   –االحتكار  –االنتفاع  –)االلبى

 ............ كان  -60
ى
 عهد )محمد عىل (ف

ى
 مقر الحكومة المركزية ف

ة (  –القاهرة  –الغربية  –)االسكندرية                                            ى  الجب 

61-  ........... 
ى
 ... اقام )محمد عىل ( معامل للسكر ف

 شبه جزيرة سيناء (  –الوجه القبىل  –دى الجديد الوا  –) الوجه البحرى                                                 

 م  1863توىل الخديو ............. حكم مرص عام  -62

 توفيق ( –اسماعيل   – سعيد  –) عباس                                                

 ............... انشا  -63
ى
 )محمد عىل ( ترسانة لبناء السفن ف

 دمياط (  – االسكندرية  –السويس   –) بورسعيد                                                         

 بتى محمد عىل مرص الحديثة عىل النسق ...........  -64

ى االنجل – ) الفرنىس                                             ى  االيطاىل (  –الروىس  -ب 

 توىل ............ حكم مرص بعد عزل اسماعيل   -65

 ابراهيم باشا (   –محمد سعيد باشا  – عباس باشا  –)توفيق باشا                              

 معاهدة .............   -66
ى
 م 1840تامرت الدول االوربية ضد محمد عىل ف

 الجزيرة (   –سان ريمو  – لندن  – )باريس                                                              

بية دودة القز اهتم محمد عىل بتنمي  -67  ة وتطوير الزراعة واهتم بغرس اشجار ............ لبى



Egyptian Virtual School 
                                                                                        

43 
 

 النخيل (  –التوت  – الفواكه  – )الزيتون                                                           

عة ........... اهتم محمد  عىل   -68 وعات الرى فحفر البى  بمشر

 بحر يوسف (  –النوبارية - المحمودية  – ) االسماعيلية                                                

 االقتصاد المرصى ............   -69
ى
 طبق نظام االحتكار ف

 الخديو توفيق( –سعد زغلول   –محمد عىل  – )احمد عرانر                                               

 عرص ) محمد عىل ( بالنهوض ب   -70
ى
         ................. ارتبطت النهضة الصناعية ف

 التجارة (  – الجيش  –العمران  – ) التعليم                                                                   

 عهد محمد عىل ......   -71
ى
وعات الرى ف  ...... من اهم مشر

ية  –ع حمادى  قناطر نج –) قناطر اسنا                                                      قناطر اسيوط (  –القناطر الخب 

72-  ................. 
ى
 عهد محمد عىل ف

ى
 كان مقر الحكومة المركزية ف

ة (  –القاهرة  –الغريبة  –)االسكندرية                                           ى  الجب 

 عهد اسماعيل اىل............  -73
ى
اطورية المرصية ف  امتدت االمبر

 مالطة (  –فرنسا  –مديرية خط االستواء   –) المغرب                                                

 ثات اىل الخارج وخاصة .............. ارسل محمد عىل البع  -74

ا                                           فرنسا (  – ايطاليا  –اسبانيا  –) انجلبى

 بة : أكمل العبارات األتية بالكلمات المناس

 حكم المماليك مرص وبالد الشام بعد انهيار الدولة ...................................  -1
 قتصادية لمرص أثناء حكم المماليك بعد أكتشاف طريق ................................... تدهورت الحالة األ -2
 الجزيرة العربية   امتدت دولة ...........................لتضم مرص والشام واليمن وأطراف -3
 تنتسب الدولة العثمانية لمؤسسها ..............................................  -4
 م عىل يد ...................................... 1498ف طريق رأس الرجاء الصالح عام  تم أكتشا -5
 موقعة ................ 1516هزمت الدولة العثمانية قوات المماليك عام  -6

ى
 ...................... م ف

 حاول السلطان المملوىك .............................مواجهة الجيش العثمانى عند الريدانية   -7
 نتج عن أنظمة الحكم واإلدارة العثمانية لمرص تدهور .....................................  -8
ى  -9  تفرق بي 

 مرص أثناء الحكم العثمانى
ى
 و...........................  ..................... كانت الحياة األجتماعية ف

 يوان لالنعقاد دكان ..............................يدعو ال -10
 مرص من الحامية العثمانية والواىل و...................و.......................  -11

ى
 تألفت هيئات الحكم العثمانى ف

12-  ......... 
ى
 .... ....................... كان مقر حكم الواىل العثمانى ف

ى اطلق عليها لقب ........................  -13  القوات العسكرية التى كانت تقوم بالدفاع عن البالد زمن العثمانيي 
 مرص العلوم ..........................مثل الرياضيات والطبيعة -14

ى
 أهمل العثمانيون ف

 مرص أثناء الحكم العثمانى عىل -15
ى
 ....................ودروس.............................. حفظ  أقترص التعليم ف
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ق العرنر  -16
 غزواته نحو المشر

ى
 اتجه السلطان............................ف

17-  
ُ
........................و........................ ه  موقعتى

ى
 زمت القوات المملوكية أمام قوات الدولة العثمانية ف

 ءت من .................................. ئل جا العثمانيون هم قبا -18
 مرص  -19

ى
 حكم األقاليم عىل .........................ف

ى
 أعتمد العثمانيون ف

 أواخر القرت ال           -20
ى
 الميالدى   13نشأت الدولة ........................ف

 ... من األسباب المعلنة للحملة الفرنسية تأديب .......................  -21
 ضمت الحملة الفرنسية عىل مرص مجموعة من ...................،......................  -22
 أبحرت لحملة الفرنسية من ميناء .............................بجنوب فرنسا  -23
 موقعة أنر قب  البحرية  -24

ى
 قام ........................بتحطيم األسطول الفرنىس ف

 ...حاكم األسكندرية الحملة الفرنسية عىل مرص  .... قاوم .................  -25
 من ............................  -26

ً
 تكتمت فرنسا خبر الحملة الفرنسية خوفا

 مرص  -27
ى
 من األسباب الغب  معلنة للحملة الفرنسية إقامة .........................فرنسية ف

ى ............................من  -28 ى   األسطول الفرنىس  تدمب  تمكن القائد األنجلب 
 موقعة .................................  -29

ى
 تحطم األسطول الفرنىس ف

 كان .........................مركز قيام ثورة القاهرة األوىل -30
 كان ..........................مركز أنطالق ثورة القاهرة الثانية   -31
 تثناء ................................. باس أعدم نابليون ستة من زعماء ثورة القاهرة األوىل  -32
 سبتمبر سنة   -33

ى
 م  1801رحلت الحملة .........................عن مرص ف

 حملته عىل ..........................  -34
ى
 م 1799فشل نابليون ف

 فتح مدينة...........................  -35
ى
 فشلت حملة نابليون عىل الشام ف

ى و................................ ية كانت موقعة أنر قب  البر  -36 ى الفرنسيي   بي 
ى وانتهت المفاوضات بعقد أتفاقية ..............................  -37  سارع كليبر بمفاوضة العثمانيي 
 إىل فرنسا  -38

ً
 بعد موقعة ..............................قرر نابليون العودة رسا

 قائد الفرنىس ................................. القام الشاب السورى سليمان الحلتر بقتل  -39
 موقعة ..............................عام  -40

ى
 م  1799انترص نابليون بونابرت عىل الجيش العثمانى ف

 قامت ثورة القاهرة الثانية من ح..........................  -41
 إخماد ثورة القاهرة الثانية أمر بتدمب  ح -42

ى
 ........................  عندما عجز كليبر ف

 توىل القائد ...............................قيادة الحملة بعد مقتل كليبر  -43
 من أبرز النتائج العلمية للحملة الفرنسية ..................................  -44
 الذى قاد ثورة القاهرة الثانية هو......................................  -45
 ظار العالم إىل مرص وبخاصة .......................... أنلفتت فرنسا  -46
ى مواصالتها إىل الهند  -47  أرادت ............................السيطرة عىل مرص بعد رحيل الحملة الفرنسية لتأمي 
ى عن مرص  -48  ظهرت قوة جديدة بقيادة...............................بعد رحيل الفرنسيي 
 اف ...........................إىل................................... رسر قام محمدعىل بنفى األ -49
 مارس  -50

ى
 م مكيدة للقضاء عىل ................................... 1811دبر محمدعىل ف

 مايو سنة  -51
ى
 م 1805توىل ..............................حكم مرص ف

52-  .................. 
ى
 م1811...سنة .. تخلص محمدعىل م المماليك ف

 م  1807جاءت الحملة ...............................عىل مرص بقيادة ..........................عام  -53
ى من مرص تصارع عىل الحكم ثالث قوى ىه ..............و.................و..............  -54  بعد خروج الفرنسيي 
 ................ .. قرر المرصيون عزل خورشيد باشا وتولية ........  -55
ا حملة عىل مرص عام  -56  م بقيادة ............................ 1807أرسلت أنجلبى
ى الذين طالبوا بتوىل محمدعىل حكم مرص   -57 اف عىل رأس الزعماء المرصيي   كان ....................نقيب األرسر
 .....................من منصبه.. نفى محمدعىل السيد عمرمكرم إىل ..................وعزل الشيخ .......  -58
 فر الناجون من مذبحة القلعة إىل ................................  -59
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 أرسل محمدعىل حملة لبالد الحجاز بقيادة ابنه .................................  -60
 بعد ثورة القاهرة األوىل ألىعى نابليون ديوان .............................  -61
 ببناء مرص الحديثة عىل النسق األورونر خاصة .................................  ىل أهتم محمدع -62
 قسم محمدعىل البالد إىل ...........................مديريات ،ويتبع كل مديرية عدد من .........................  -63
 ...........................ك -64

ى
 عهد محمدعىل ف

ى
 اهتم ب            ...........................  ما تمثلت الزراعات الجديدة ف

 أنشأ محمدعىل العديد من المصانع مثل ...........................،..........................................  -65
 من الدواوين التى أنشأها محمدعىل الديوان ......................ومقره القلعة   -66
 ...................عىل األقتصاد المرصى  طبق محمدعىل نظام ..........  -67
 بوالق ..................................  -68

ى
 أنشأ محمدعىل ف

وعاته يرتبط ببناء ..............  -69  ..........قوى منظم ومدرب  أدرك محمدعىل أن نجاح مشر
 أنشأ محمدعىل القصور مثل قرص .................................  -70
 م عىل حق وراثة حكم مرص ألكبر أبناء .......................من الذكور 1841نص فرمان عام  -71
 أنشأ محمدعىل صحيفة .................................  -72
73-  

ى
 عهد ..................................للمهندس الفرنىس ........................ صدر أمتياز حفرقناة السويس ف

  بعده ابنه................................... تم عزل إسماعيل باشا وتوىل  -74
وعات محمدعىل اإلصالحية نتيجة معاهدة ...................................  -75  تقلصت مشر
 لحجاز بقيادة ابنه .................................. أرسل محمدعىل حملة لبالد ا -76
 رد حملة .................  -77

ى
 1807...عام  ظهرت بسالة أهاىل رشيد ف

78-  ................................ 
ى
 أنشأ محمدعىل ترسانة لصناعة السفن ف

 أول خلفاء محمدعىل هو ....................................  -79
 أسس محمدعىل ال  -80

ً
خانه وتسىم ................................حاليا  دفبى

 

 مام العبارة الغير صحيحة مما يأتى : أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة ،وكلمة خطأ أ 

 عهد محمدالثانى   -1
ى
اطورية العثمانية ف  (             )                  أصبحت القسطنطينية عاصمة لإلمبر

 (         )                                    ة بالد الشام وأطراف شبه الجزيرة فقط      ضمت الدولة المملوكي -2
يطانيو  -3  )                    (                                                   ن طريق رأس الرجاء الصالح أكتشف البر
 (         )                                                م  1517فرضت الدولة العثمانية سيطرتها عىل مرص عام  -4
 (             )                                                       توىل المماليك حكم مرص بعد انهيار الدولة األيوبية -5
 (             )                                                           مؤسس الدولة العثمانية هو عثمان بن أرطغرل   -6
 (             )                                         كانت معركة مرج دابق ىه الحدالفاصل لنهاية دولة المماليك  -7
 مرص بعد م -8

ى
 (               )                                               عركة الريدانية انتهت الدولة المملوكية ف

 (         )                                                                   م  1516أصبحت مرص والية عثمانية عام  -9
 معركة الريدانية   -10

ى
 (            )                                        م  1517انترص العثمانيون عىل طومان باى ف

 مرص والشام -11
ى
 (            )                                                    استطاع  سليم األول هزيمة المماليك ف

 (             )                                       مة الجيوش المملوكيةمن أسباب هزيالنظم الحربية التقليدية  -12
 (             )                                               يدور طريق رأس الرجاء الصالح حول أسيا                   -13
 انتهاء دولة المماليك  -14

ى
 ف
ً
 )                   (                                      عدم األستقرار الداخىل كان سببا

 (              )                                                                      ارتبطت مرص بنظم اإلدارة العثمانية   -15
ى فقط       -16  من قوتي 

 (             )                                                      تألفت هيئات الحكم العثمانى
 (              )                        ال الخراج المفروض عىل البالد إىل السلطان  كان من مهام الديوان إرس -17
ف عىل تنفيذ القرارات الصادرة من السلطان العثمانى  -18  (           )                                  كان الواىل يشر
اوح مدة حكم الواىل -19 ى عام وثالثة أعوام                   تبى  بي 

 )                    (                            العثمانى
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 )                    (                    نشطت التجارة وازدهرت الصناعة أثناء الحكم العثمانى لمرص              -20
 احتالل مدينة االسكندرية  -21

ى
 (        قاومة حاكمها السيد عمرمكرم     )       م بعد م1798نجح الفرنسيون ف

اخيت وإمبابة                                          )            (  -22  معركتى شبر
ى
 فرالمماليك إىل الصعيد بعد هزيمتهم ف

تاب                             -23
ُ
ى والك  )             ( ضمت الحملة الفرنسية عىل مرص مجموعة من العلماء والرسامي 

 (               (ة كريت ثم مالطة                                                          استولت الحملة الفرنسية عىل جزير  -24
ى                                                  )              (  -25  جاءت الحملة الفرنسية عىل مرص بحجة تأديب العثمانيي 
 )              (                                                       األسباب الحقيقة للحملة الفرنسية تأديب المماليك  من -26
 بعد معركة أنر قب  البحرية                                   )               (    -27

ى  ضعفت الروح المعنوية للجنود الفرنسيي 
اخيت وإمبابة               انترص المماليك عىل ال -28  معركتى شبر

ى
ى ف  )              (                                    فرنسيي 

 أكتوبر  -29
ى
 (        م                                                                   )          1798اندلعت ثورة القاهرة األوىل ف

 جعل مرص  -30
ى
ق        نجحت الحملة الفرنسية ف  الشر

ى
اطورية الفرنسية ف  )             (               قاعدة لإلمبر

ال مينو قيادة الحملة بعدمقتل كليبر                                                                   )              -31
 ( توىل الجبى

 (              (                                                   من الوجهة الحربية حققت الحملة الفرنسية أهدافها          -32
ى القاهرة                                           )             (  -33  تحصي 

ى
ى ف وع الفرنسيي   من نتائج ثورة القاهرة األوىل رسر

 (         )                                             لم يىسى الفرنسيون لحرمة ومكانة الجامع األزهر                            -34
ية                                                )             (  -35 ى ى السفن األنجلب 

 خرجت الحملة الفرنسية من مرص عىل ميى
ية  -36  إىل فرنسا عقب معركة أنر قب  البر

ً
 (           )                         م                           1799سافرنابليون رسا

ا                                                                     )    1800 معاهدة العريش عقد كليبر  -37  (             م مع إنجلبى
 )             (             أعدم نابليون ستة من مشايخ األزهر منهم الشيخ السادات                                         -38
 بوالق بالمدافع                                                                                   )               (  قام مينو بتدمب  ح -39
 فتح مدينة عكا                                                   -40

ى
 )             (              نجحت حملة نابليون عىل الشام ف

 عية للحملة الفرنسية تأليف كتاب وصف مرص                                          )             ( من النتائج األجتما -41
 (          رأى العثمانيون أنهم أحق بالسيادة عىل مرص بعد رحيل الحملة الفرنسية                                 )    -42
ى طرق الطم -43  بسط نفوذهم عىل مرص لتأمي 

ى
ى ف  (        مواصالت إىل الهند                          )         ع اإلنجلب 

 تولية محمدعىل                                            )                -44
ى
 (       كان للزعامة الشعبية والعلماء دور مهم ف

 (         )                                         ج مرص                                         قام محمدعىل بنفى عمرمكرم خار  -45
ا بعد خروج الحملة الفرنسية عىل مرص حملة بقيادة نلسون                         )                  (  -46  ارسلت أنجلبى
 مارس  -47

ى
 (                   ليك                                         ) م مكيدة للقضاء عىل المما 1811دبر محمدعىل ف

قاوى من منصبه                                                   )                (  -48  عزل خورشيد باشا الشيخ عبدهللا الشر
 عرص )محمدعىل (              -49

ى
 )                 (                أصبحت مدينة األسكندرية مقر الحكومة المركزية ف

وعات الرى التى أهتم بها )محمدعىل (                                    )                  ( يعد السدال -50  عاىل من أهم مشر
 عرص محمدعىل                                 )          -51

ى
 ف
ً
 حقيقيا

ً
 (        شهدت التجارة الداخلية والخارجية رواجا

 بالقلعة                                                                          )                    ( أنشأ محمدعىل قرص الجوهرة  -52
 عهد محمدعىل                                                   )                   -53

ى
 للحكومة المركزية ف

ً
 ( كانت دمياط مقرا

 األ -54
ى
 قتصاد المرصى                                                         )                   ( طبق محمدعىل نظام األحتكار ف

 أعىط الخديو عباس األول امتياز حفر قناة السويس للمهندس الفرنىس ديلسيبس                 )               (  -55

 

 لمن تنسب األعمال األتية : 

 معركة الريدانية   -1
ى
ى ف  م  1517تصدى لألتراك العثمانيي 

حيل الصناع المهرة من مرص إىل األستانة   -2  قام ببى
ف عىل تنفيذ القرارات الصادرة من السلطان   -3  كان يشر
 أسس الدولة العثمانية أواخر القرن الثالث عشر الميالدى   -4



Egyptian Virtual School 
                                                                                        

47 
 

5-   
ى
تهم الطويلة ف  حكم األقاليم لخبر

ى
 حكم البالد  أعتمد العثمانيون عليهم ف

 م 1498أكتشفو ا طريق رأس الرجاء الصالح  -6
 م واتخذها عاصمة للدولة العثمانية   1453قام بغزو مدينة القسطنطينية  -7
 م                                                     1798قاد الحملة الفرنسية عىل مرص عام  -8

 معركة أبو قب  البحرية    -9
ى
ى ف ى                                            قائد األسطول األنجلب 

 م                                  1798حاكم اإلسكندرية الذى تصدى للحملة الفرنسية  -10

 شاب سورى قام بقتل كليبر                                                                           -11

ى  -12 ى  لخروج الجيش الفرنىس بكامل معدتهم من مرص    وقع إتفاقية مع ممثل الجيش االنجلب 

 م                                                 1799قاد الحملة الفرنسية عىل الشام عام  -13

 قاد الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر                                                            -14

 يون                                                        قاد الحملة الفرنسية بعد سفر نابل -15

                م                                           1453قام بفتح القسطنيطنية عام  -16

حيل الصناع المهرة من مرص اىل االستانة                                            -17  قام ببى

                                                                    م 1805توىل حكم مرص عام  -18

                     توىل قيادة الحملة التى ارسلها محمد عىل اىل بالد الحجاز           -19

 قام محمد عىل بنفيه اىل دمياط بعد تولية حكم مرص                                     -20

ية ع -21 ى  م                                                 1807ىل مرص عام قاد الحملة االنجلب 

 مذبحة القلعة                                    -22
ى
                         تخلص من المماليك ف

 عهده جريدة الوقائع المرصية                                                          -23
ى
 صدر ف

 حفر قناة السويس للمهندس الفرنىس )ديليسبس(                         أعىط امتياز  -24

 م                                                        1805توىل حكم مرص بارداة الشعب   -25

 عهده جريدة الوقائع المرصية                                                         -26
ى
 صدر ف

 اىل سبع مديريات                                                              مرص إداريا  قسم -27

اطورية امتدت حتى مديرية خط االستواء                              -28  اقامة امبر
ى
 نجح ف

 أحد أبناء محمد عىل الذى طارد المماليك الفارين إىل السودان                         -29

 تولية الحكم                                        مد عىل بعزلقام مح -30
ى
 ه رغم جهوده ف

 توىل قيادة الحملة التى أرسلها محمد عىل أىل بالد الحجاز                             -31

 م                            1798حاكم األسكندرية الذى تصدى للحملة الفرنسية  -32

 ..........؟بــــــــــــم تفسر .. 

 ازدهار الدولة المملوكية   -1

............................................................................................................................. ......... 

 هزيمة القوات المملوكية أمام القوات العثمانية   -2

................................................. .....................................................................................
 ..................................................................................................................................... 

 ضعف وانهيار الدولة المملوكية  -3

.................................................................................................................................... ..
................................................................................ ................................................. ..... 
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 تدهور األحوال األقتصادية لدولة المماليك  -4

 .................................................................................................................. .................... 

 عىل مرص   -5
ً
ى السلطان العثمانى واليا  تعيي 

................................... ................................................................................................... 

 حكم األقاليم عىل المماليك  -6
ى
 أعتمد العثمانيون ف

 ............................................................................................................. ......................... 

 ارتباط مرص بنظم اإلدارة العثمانية  -7

............................................................................................................................. ......... 

 مرص  أهمية الحامية العسكرية ال  -8
ى
 تى تركها العثمانيون ف

.................................................................................................................................... .. 

 تدهور الحياة الفنية أثناء الحكم العثمانى لمرص   -9

 .............................................. ................................... .....................................................
............................................................................................................................. ......... 

10-  
ى
 مرص أثناء الحكم العثمانى   تدهور الحياة العلمية والثقافية ف

 ........ ............................................................................................................................. .
 .................................................................................................................................. .... 

 مرص   -11
ى
 أهمية الحامية العسكرية التى تركها العثمانيون ف

............................................................................................................................. ......... 

ء الحملة الفرنسية إىل مرص  -12  مجر

................................. ..................................................................................................... 

 تكتم الفرنسيون نبأاإلعداد للحملة عىل مرص   -13

................................................. ............................................................... ...................... 

 رسية تامة   -14
ى
 اتجاه  الحملة الفرنسية نحو مرص ف

............................................................................................................................. ......... 

 معركتى مرج دابق والريدانية   -15
ى
 هزيمة المماليك ف

.................................................................................................................................... ..

.......................................................................................................................... ............ 

 عكا  -16
ى
 هزيمة نابليون ف

............................................................................................................................. ......... 
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 قيام األوىل ثورة القاهرة األوىل  -17

............................................................. ......................................................................... 

 قيام ثورة القاهرة الثانية  -18

............................................................................................................................. ......... 

 عىل الشامللهجوم تخطيط نابليون  -19

............................................................................................................................. ......... 

 فشل الحملة الفرنسية عىل مرص  -20

.................................................................................. .................................................... 

 استثناء الشيخ السادات من الحكم باألعدام بعد ثورة القاهرة األوىل   -21

.............................................................................. ........................................................ 

 ج العلمية والثقافية للحملة الفرنسية من أعظم نتائجها  ئاتبر النتعت -22

............................................................................................................................. ......... 

 أهمية حجر رشيد للتاري    خ المرصى القديم   -23

..................... ................................................................................................................. 

 لم تحقق الحملة الفرنسية األهداف التى جاءت من أجلها إىل مرص   -24

 .................................................................................. .................................................... 

 يناير  -25
ى
 م1800فشل إتفاقية العريش التى عقدها كليبر مع األتراك ف

 ................................................................................. ..................................................... 

 رشيدهزيمة  -26
ى
ية ف ى  القوات األنجلب 

............................................................................................................................. ......... 

 م1811مذبحة القلعة   -27

 ............................................................................ .......................................................... 

 نفى )محمد عىل (عمر مكرم إىل مدينة دمياط  -28

 ................................................................................. ..................................................... 

 مرص  تطلع المماليك إىل األس -29
ى
 تئار بالسلطة ف

............................................................................................................................. ......... 
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 م1807ر إىل مرص عام إرسال بريطانيا حملة فريز  -30

........................................................ .............................................................................. 

 م 1805اجتماع زعماء الشعب والعلماء بدار المحكمة  -31

.................................................................................................................................. .... 

 قيام )محمد عىل (بمذبحة القلعة  -32

............................................................................................................................. ......... 

ية عىل مرص فشل الحمل -33 ى  ة اإلنجلب 

...................................................... ................................................................................ 

 عهد)محمد عىل (  -34
ى
 ازدهرت التجارة الداخلية والخارجية ف

........................................................................................................................... ........... 

 مرص   -35
ى
 اهتمام )محمدعىل(بالتنظيم االدارى ف

............................................................................................................................... ....... 

 عرص )محمد عىل (بالنهوض بالجيش -36
ى
 ارتباط النهضة الصناعية ف

 ............ .......................................................................................................................... 

 إنشاء محمد عىل ترسانة باالسكندرية  -37

 .................................................................................................. .................................... 

 عرص )محمدعىل( -38
ى
 تقدم الزراعة ف

........................................................ ..............................................................................

 ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 لخارجية  اهتمام محمد عىل برسم سياسة مرص الداخلية وا -39

 .................................................................................................................. .................... 

 عهد )محمدعىل(  -40
ى
يةف ى  إنشاء المدارس التجهب 

........................................................................ .............................................................. 

 اهتمام )محمدعىل(بغرس أشجار التوت -41

 ........................................................................................ .............................................. 

 والتعليماهتمام محمد عىل بالثقافة  -42

............................................................................................................................. ......... 



Egyptian Virtual School 
                                                                                        

51 
 

 ....؟ مــــــاالنتائج المترتبة على ........... 

 الحكم العثمانى لمرص من الناحية األجتماعية  -1

....................... ............................................................................................................. 

 م  1498أكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام  -2

.................................................................................. ....................... ........................... 

 إخضاع مرص للسيادة العثمانية  -3

............................................................................................................................. ....... 

ى إىل الستانة عاصمة ترحيل السلطان سليم األول أمهر الصناع والحرف -4  الدولة العثمانية  يي 

............................................................................................................................. ....... 

 استيالء محمدالتانى عىل القسطنطينية  -5

 ..................................................................... ............................................................... 

 م  1516معركة مرج دابق  -6

............................................................................................................................. ....... 

 معركة الريدانية  -7
ى
 هزيمة المماليك ف

............................................................................................................................... ..... 

ى إىل األستانة  -8  ترحيل السلطان سليم األول أمهر الصناع والحرفيي 

................................................................ .................................................................... 

 م  1517معركة الريدانية  -9

............................................................................................................................... .....
 ................................ .................................................................................................... 

 م 1798معركة أنر قب  البحرية أغسطس  -10

......................................................................................................................... ............. 

 الحكم العثمانى لمرص  -11

 ..................................................................................................... ................................. 

 أكتشاف حجر رشيد  -12

..................................................................... ................................................................. 

 ثورة القاهرة األوىل   -13

................................................ ...................................................................................... 
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 يوليو  -14
ى
ية ف  م 1799موقعة أنر قب  البر

............................................................................................................................. ........ . 

 الحملة الفرنسية عىل مرص من الناحية السياسية   -15

 .......................................................................... ............................................................ 

 مارس  -16
ى
 م 1800ثورة القاهرة الثانية ف

....................................... ............................................................................................... 

ى  إدراك نابليون مكانه الشيخ -17  السادات العلمية واألدبية لدى المرصيي 

........................................ .............................................................................................. 

 الحملة الفرنسية من الناحية العلمية والثقافية  -18

 ................................................................................................................... ................... 

ية من إتفاقية العريش يناير  -19 ى  م 1800موقف الحكومة اإلنجلب 

....................................................................................................... ............................... 

 حملة نابليون عىل الشام   -20

....................... ............................................................................................................... 

ى طريق رأس الرجاء الصالح  -21 تغاليي   اكتشاف البر

 ...................................................................................................... ................................ 

 م 1805اجتماع زعماء الشعب والعلماء بدار المحكمة عام  -22

............................................................................................. ......................................... 

 فشل حملة فريزر عىل مرص   -23

...................... ................................................................................................................ 

 مارس  -24
ى
 م 1811المذبحة التى ارنكبها )محمد عىل(ف

.................................................... .................................................................................. 

 االنفراد بحكم مرص   -25
ى
 رغبة محمد عىل ف

 ............................ ................................................................... ....................................... 

  محمد عىل السيد عمر مكرم نفى  -26

.................................................... .................................................................................. 

 



Egyptian Virtual School 
                                                                                        

53 
 

 م1807مقاومة أهاىل رشيد والحماد لحملة فريزر   -27

 ......................... ......................... .................................................................................... 

 تخلص محمد عىل من الزعامة الشعبية والمماليك  -28

 ................................................................................................................................ ...... 

 سياسة )محمدعىل (الخارجية التوسعية -29

 ...................... ................................................................................................................ 

 مرص  السياسة األقتصادية التىأتبعها )محمد عىل -30
ى
  (ف

............................... ....................................................................................................... 

 م1840عقد معاهدة لندن   -31

............................ ...................... ...................................... .............................................. 

 م1841مان السلطان العثمانى فر  -32

............................................................................................................................. ......... 

 عهد )محمد عىل ( تقدم ال -33
ى
 زراعة والصناعة ف

.... ................... ............................................................................................................... 

 سياسة )محمدعىل(الخارجية التوسعية -34

............................................................................................ .......................................... 

وعات الرى   -35  اهتمام )محمدعىل (بمشر

..................................... .................................................................... ............................. 

اطورية امتدت لمديرية خط -36  األستواء تكوين إسماعيل باشا إمبر

........................... ........................................................................................................... 

 قتل كليبر بعد ثورة القاهرة الثانية  -37

 ........................................................................... ........................................................... 

 مرص  -38
ى
 عدم البقاء ف

ى
 رغبة كليبر ف

....................................................................................... ............................................... 

 لناحية الحربية  الحملة الفرنسية عىل مرص من ا -39

............................. ......................................................................................................... 
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 عه  -40
ى
 د محمد عىل  التقدم الزراىع والصناىع ف

................................................................ ...................................................................... 

 م 1801خروج الحملة الفرنسية من مرص  -41

 ........................................................................... ........................................................... 

42-  
ى
 االنفراد بحكم مرص   رغبة محمد عىل ف

............................................ .......................................................................................... 

 الرواتب عن الجنود المماليك تاخب  الوالة  -43

 ............................................................. ......................................................................... 

ى العلمية والثقافية  -44  الحملة الفرنسية عىل مرص من الناحتي 

................................................................................................................................ ...... 

 الحملة الفرنسية عىل مرص من الناحية السياسية   -45

............................ .......................................................................................................... 

 م1840عقد معاهدة لندن   -46

............................................................................................................................... ....... 

 النتائج   – معركة مرج دابق (من حيث األطراف   –قـــــــــارن بين )معركة الريدانية 

 معركة مرج دابق  معركة الريدانية  وجه المقارنة  

   األطراف 

   النتائج 

 

 عوامل ضعف الدولة المملوكية    – عوامل ازدهار الدولة المملوكية بين قـــــــــــــــارن 

 عوامل ضعف الدولة المملوكية   عوامل ازدهار الدولة المملوكية 
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 :قـــــــــــارن بين سليم األول ومحمدالثانى من حيث أهم األعمال 

 محمدالثانى  سليم األول   وجه المقارنة 

   أهم أعمال  

 

 لتاريخية التالية : األحداث ارتب 

 اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح (   – موقعة الريدانية    – غزو القسطنطينية    – )موقعة مرج دابق  

 

 
 
 

 

 

 

 

 ة الواردة فى نماذج أمتحانات السفارة لألعوام السابقة  ئلاألس

 أكمل العبارات األتية بالكلمات المناسبة : 

 معركة الريدانية  هزمت الجيوش المملوكية بقيادة السلطان .....  -1
ى
 ...................ف

 الواحات عىل المياه ...............................  -2
ى
 تعتمد الزراعة ف

 انخفاض مستوى الدخل من الخصائص ...........................لسكان البيئة الزراعية .  -3

 ........... العادات السلبية لسكان البيئة ............. الزواج المبكر لإلناث إحدى   -4

 م  1453قام ..........................بفتح القسطنطينية عام  -5

 األطراف ........................للدلتا .  -6
ى
 التوجد زراعة ف

هيئات الحكم العثمانى فى مصر 

............. ........... ............ ..........
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ق العرنر .  -7
 فتوحاته إىل المشر

ى
 اتجه السلطان ........................ف

 منخفض -8
ى
 .. الفيوم عىل شكل ..........................  يظهر السطح ف

 ...................مقارنة بالمدن .  -9
ى
 تزداد نسبة األمية ف

 البيئة الزراعية يعد من الخصائص ................................  -10
ى
 انتشار األمراض ف

 أكتب صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب: 

 )                (                          من مشكالت البيئة الزراعية البطالة واألمية .  -1

 تعتمد الزراعة المروية عىل مياه نهرالنيل والمياه الجوفية             )                (  -2

 الواحات عىل مياه نهر النيل                          )                ( تعتمد الزر  -3
ى
 اعة ف

 الفاتح                       )                (  تنسب الدولة العثمانية إىل مؤسسها محمد  -4

ى طريق رأس الرجاء الصالح                             )                (  -5  اكتشف األنجلب 

 مماليك حكم مرص وبالد الشام عقب انهيار الدولة األيوبية     )                (توىل ال  -6

 ىل                              )                ( تم تهجب  سكان النوبة بعد بناء السدالعا -7

 بعد موقعة الريدانية )         (  1517فرضت الدولة العثمانية سيطرتها عىل مرص عام  -8

 )                  (                               سكان الواحات عىل المياه الجوفيةيعتمد  -9

 بـــم تفسر ....؟ 

 تنوع البيئات المرصية ؟ -1

............................................................................................................................. ....

.... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .  

 وادى النيل عن الدلتا ؟  -2
ى
 قلة عدد السكان ف

 ........................................................................................... ......................................

.... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .  

 تداخل البيئات المرصية ؟  -3

............................................................................................................................. ....  

 تناقص مساحة األراضى الزراعية؟ -4

................................................................................................ .................................  

 تكامل البيئات المرصية ؟  -5

............................................................................................................................. . ...  

 ازدهار الدولة المملوكية ؟  -6

.......................................... .......................................................................................  
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 الصحراء؟  -7
ى
 يعد منخفض الفيوم بيئة زراعية رغم وقوعه ف

..................................................................................................................... ............

.... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .  

 أكتب المفهوم الجغرافى لكال من ....؟ 

   السدود  -1

 ...................................................................... ...........................................................  

 القناطر -2

 ........................................................... ......................................................... .............  

 البيئة الزراعية -3

 .............................................................................................................................  .... 

 البطالة   -4

.................................................................................................................... .............  

 األمية   -5

............................................................................................................................. ....  

 العشوائيات  -6

 ............................................................................................. ....................................  

 الهجرة   -7

............................................................................................................................. ....  

 ماالنتائج المترتبة على ...............؟ 

ى طريق رأس الرجاء الصالحاكتشاف البر  -1  ؟  تغاليي 

............................................................................................................................. ....  
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 تنوع البيئات المرصية ؟ -2

 .................................................................................................... .............................

.... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .. ...................................................... .... 

 ارتفاع نسبة الهجرة من الريف إىل المدن ؟  -3

........................... ......................................................................................................

.... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... . ............ ........................ ..

.... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .. ..... ... .... ... .  

 نماذج من أمتحانات السفارة 

 ( 1نموذج رقم )

 أجب عن األسئلة األتية : 

 السؤال األول : 

  مدلول الرقام الموقعة عليها : أمامك خريطة صماء لمرص أكتب  (أ )

  .............................. البحر  -1

ة .............................  -2   بحب 

  شبه جزيرة ........................  -3

 قناطر ..............................  -4

 

 ب          م تفش .......؟ ( ب)

 تداخل البيئات المرص ية   -1

 ......................... ..................................... .................................................................. 

 أهتمام مرص بزيادة الصادرات من الصناعة   -2

............................................... ......................................... ........................................ 

 السؤال الثانى : 

 كمل العبارات األتية بالكلمات المناسبة : أ أ(  (

 الواحات عىل المياه ................................  -1
ى
 تعتمد الزراعة ف

 . ...........................لسكان البيئة الزراعيةانخفاض مستوى الدخل من الخصائص  -2

 ........................ الزواج المبكر لإلناث إحدى العادات السلبية لسكان البيئة -3

 تهدف الدولة من إنشاء المناطق الصناعية إىل زيادة ...............................  -4

 الشتاء -5
ى
 ممايساعد عىل قيام ...........................   تسقط األمطار عىل ساحل البحر المتوسط ف
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 صوب ماتحته خطا : )ب( 

يةمصادر الطاقة من العوامل  -1  لقيام الصناعة   البشر

 الصناعية زواج المبكر لإلناث من العادات السلبية لسكان البيئة ال -2

 

 

 التاري    خ  
ً

 ثانيا

 السؤال الثالث : 

 إىل من تنسب األعمال التالية :  (أ )

 قسم مرص إداريا ا إىل سبع مديريات  -1

 موقعة أنر قب  البحرية  -2
ى
 دمر األسطول الفرنىس ف

ى عام إىل  -3 اوح بي 
 الوالية ومدة حكمه تبى

ى
  ثالث اعوام نائب السلطان ف

 عام  -4
ى
 م 1453فتح القسطنطينية ف

 السؤال الرابع : 

 يحة : أكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغب  صح (أ )

ى طريق رأس الرجاء الصالح    -1  )              (                                                           أكتشف األنجلب 

ى إىل األستانة  قام السلطان -2 حيل امهر الصناع والحرفيي 
 (          )                              سليم األول ببى

 (          )                                                              توىل القائد مينو بعد رحيل نابليون إىل فرنسا  -3

 )                (                                                       قام محمدعىل بنفى عمرمكرم إىل خارج مرص  -4

  م : م      اذا يحدث إذا ل        ( ب)

 لم يتم أكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح   -1

...................................................................................................................... ............ 
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 ( 2نموذج رقم )

 أجب عن األسئلة األتية :

 السؤال األول : 

كتب مدلول الرقام الموقعة عليها : )أ(أمامك خريطة صماء    لمرص أ

 البحر............................  .1

  .......................... الصحراء  .2

 ....................... الخليج .3

 بيئة........................  .4

 ب م تفش ........؟ب((

 تنوع البيئات المرصية   -1

 تناقص مساحات األراضى الزراعية  -2

 

 السؤال الثانى : 

كمل العبارات األتية بالكلمات المناسبة :  ( أ )   أ

 األطراف ............................للدلتا   -1
ى
 التوجد زراعة ف

 تحتاج الصناعة.......................إىل عدد كبب  من العمال   -2

 لكل من :  أكتب ( ب)
ى
 المفهوم الجغراف

 النشاط الزراىع   -1

 البيئة الزراعية   -2

 التاري    خ  
ً
 ثانيا

 السؤال الثالث :

كتب كل  ( أ )   ة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة  : م أ

 (           )                       بعد موقعة الريدانية 1517العثمانية سيطرتها عىل مرص عام فرضت الدولة  -1

 )              (                                                  استولت الحملة الفرنسية عىل جزيرة كريت ثم مالطة -2

 )            (                                                                      خارج البالد  قام محمدعىل بنفى عمرمكرم  -3

 ع : السؤال الراب

 إىل من تنسب األعمال التالية :  (أ )

نطية           -1 ى  فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البب 

 أنر قب   -2
ى
 أرسل رسالة إىل نابليون تفيد بتحطيم األسطول الفرنىس ف

 قام بتأسيس صحيفة الوقائع المرصية   -3
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تبة عىل ...............؟ م ( ب)   االنتائج المبى

 سياسة محمدعىل الخارجية   -1

ت -2  غاليون لطريق رأس الرجاء الصالح  أكتشاف البر

 (  3نموذج رقم )

 أجب األسئلة األتية : 

 األول : السؤال 

 )أ(أمامك خريطة صماء لمصر أكتب مدلول الرقام الموقعة عليها  

 القناطر................................  -1

  بيئة ...................................  -2

 ..... مدينة ..........................  -3

 البحر ...............................  -4

 الجغرافى لكل من : أكتب المفهوم ب()

 األمية   -5

اف  -6 ى  األستبى

 السؤال الثانى : 

 أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب :  ( أ)

 (        من محاصيل الحبوب الغذائية األرز والذرة والقمح    )         -1

 (        تم تهجير سكان النوبة بعد بناء السد العاىل )            -2

 صناعات األسمدة واألدوية من الصناعات الكيميائية )           (  -3

 مـــــاالنتائج المترتبة على ...........؟  ( ب)
 تنوع البيئات المرصية   -1

 الزحف العمرانى عىل األراضى الزراعية   -2

 السؤال الثالث :

 رات األتية بالكلمات المناسبة : أكمل العبا (أ)
ق العرنى   -1  أتجه السلطان ..................بغزواته أتجاه المشر

 أنشأ محمدعىل ترسانة لصناعة السفن فى ........................  -2

 ................................... م مكيدة للقضاء عىل 1811دبر محمدعىل فى مارس   -3

 بــــــــــم تفسر ......؟  ( ب)
 م العثمانى  تدهور الحياة الفنية أثناء الحك  -1

 فشل الحملة الفرنسية عىل الشام   -2
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 لسؤال الرابع : ا

 لمن تنسب األعمال األتية :  (أ)
 قائد وزعيم ثورة القاهرة الثانية   -1

ى إىل األستانة   -2 حيل أمهر الصناع والحرفيير  قام بير

 رتب األحداث التاريخية من األقدم إلى األحدث :  ( ب)

 اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح (   – الريدانية  موقعة    – غزو القسطنطينية    –   )موقعة مرج دابق 

 

 

 ( 4نموذج رقم )

 اوال: الجغرافيا 

 اجب عن االسئلة االتية 

 السؤال االول : - 

 امامك خريطة صماء لمرص اكتب مدلول االرقام الموقعة عليها: 

 فرع ...........  -1
  جبل..........  -2
 البحر.........  -3
 ..... السد....  -4

 تفسر......؟ بم 

 تنوع البيئات المرصية.  -1
 وادى النيل عن الدلتا.  -2

ى
 قلة عدد السكان ف

 - السؤال الثانى :

(أكتب كلة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ  )أ
 أمام العبارة غير الصحيحة  : 

 البيئة الزراعية عىل   -1
ى
يعتمد نشاط صيد االسماك ف
ع .    )       (                 مصايد نهر النيل والبى

2-  
ى
 ارتفاع المستوى االجتماىع والتعليىم والثقاف

ى
 (          للسكان .     )     تسهم الصناعة ف

 الزراعة .                           -3
ى
 (         )            يعتمد سكان الواحات عىل المياه الجوفية ف

 اكتب المفهوم الجغرافى لكال من ........؟ 

 . سد ال - 2                                   القناطر .    -1
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 ثانيا : التاري    خ 

 السؤال الثالث :

 القوسين : تخير االجابة الصحيحة مما بين 

 معركة مرج دابق .  -1
ى
 هزمت الجيوش المملوكية بقيادة السلطان ........ف

 مد الفاتح(  مح –سليم االول -قنصوه الغورى -)طومان باى                                    

 معركة ..............  -2
ى
 تحطم االسطول الفرنىس ف

ية                                      الريدانية ( – مرج دابق  –ابو قب  البحرية   –)ابو قب  البر

 السؤال الرابع : 

 ما النتائج المترتبة على ........؟ 

 الحكم العثمانى عىل مرص .  -1
 سعية . سياسة )محمد عىل (الخارجية التو  -2

 

 نموذج )5( 
 

 اوال : الجغرافيا 

 اجب عن االسئلة االتية : 
 

 السؤال االول : 
 امامك خريطة صماء لمصر اكتب مدلول االرقام الموقعة عليها :

 شبة جزيرة............  -1
  البحر............  -2
  نهر .............  -3
 جبل ............  -4

 بم تفسر .....؟  

 تنوع البيئات المرصية .  -1
 لسكان من الريف اىل المدن  هجرة ا -2

 السؤال الثانى : 

 اكمل العبارات االتية بكلمات مناسبة : 

 منخفض الفيوم عىل شكل .............  -1
ى
 يظهر السطح ف

 .......... مقارنة المدن .  -2
ى
 تزداد نسبة االمية ف

 تسقط االمطار عىل ساحل البحر المتوسط مما يساعد عىل قيام ...........  -3

 لجغرافى الذى تدل عليه العبارات االتية : صطلح ااكتب الم

 المناطق التى بنيت بدون تخطيط من الدولة وعادة تظهر حول اطراف المدن.  -1
 سن العمل واليعملون   -2

ى
 األفراد الذين ف
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 ثانيا : التاري    خ 
 السؤال الثالث : 

ى االقواس فيما يىل :   اخير االجابة الصحيحة مما بير
 غزواته  -1

ى
ق العرنر  اتجه السلطان .........ف

 نحو المشر

اسماعيل باشا( –سليم االول  –سعيد باشا  –)محمد عىل                                    

 قاد الحملة الفرنسية عىل مرص ...........  -2

نلسون (  –كليبر   –نابليون بونابرت  - ) مينو                             

 

 

 السؤال الرابع  

كتب كلمة صواب امام العبارة   الصحيحة وعالمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة مع التصويب :   أ

ي    ع .     )      (  -1  مرص اثناء الحكم العثمانى عىل حفظ القران الكريم ودروس الفقه والتشر
ى
 اقترص التعليم ف

 )      (                                                         توىل المماليك حكم مرص بعد انهيار الدولة االيوبية         -2
 )       (                م                                                              1516اصبحت مرص واليه عثمانية عام  -3

 ماالنتائج التر ترتبت عىل ......؟ 
ى اىل االستانة . ترحيل السلطان سليم االول امهر  -1  الصناع والحرفيي 
  ثورة القاهرة االوىل -2

 

 

______________________________________________________- 

 



 
 

 

 

هي المكان الذي نعيش فيه ويضم مظاهر طبيعية ومظاهر حضارية 

   ويتوفر به مقومات الحياة 

      
مياه(وما  –هى التى يتوفر بها مقومات الزراعة ) تربة خصبة 

 يرتبط بها من اعمال اخرى 

تتكون على جانبى النهر  نتيجة الرواسب الطينية التى ارض مستوية 

  ينقلها نهر النيل من منابعه    

 قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه لالراضى الزراعية  

 حاجز مائى انشئ بغرض رفع منسوب المياه 

   المياه  لتجنب خطر الفيضان وتوفير يشيد على االنهاربناء هندسى 

 المياه لصرف الترع منسوب من اقل منسوب عند حفرها يتم قناة

 .على الزراعة الزائدة

 هى عدم معرفة القراءة والكتابة  

 هى عدد االفراد  فى سن العمل وال يعملون 

ف دة ما تظهر حول أطراوعاهى المناطق التى بنيت بدون تخطيط 

 المدن

استخدام االنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من مأكل ومشرب 

 وملبس

 هو زراعة األرض وانتاج المحاصيل وتربية الحيوان  

   ازالة الطبقة السطحية من تربة االراضى الزراعية 

 وم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها بالصناعةهى المناطق التى تق

 تحويل المادة الخام الى سلع ومنتجات لسد احتياجات السكان 

  طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية 

  طلبات الدول األخرى للمنتجات الصناعية المصرية   



 
 

 

من األرض تضم مجموعة من المصانع مزودة بالخدمات و  هي مساحة

  المرافق 

 سوء استخدام االنسان للموارد مما يؤدى لنفاذها

 
تعتمد على العمل اليدوى هي صناعات يدوية يقوم بها العمال 

 الفخار –السجاد اليدوي  –حفر الخشب مثل  وتحتاج راس مال قليل

لتقليل حجمها او  صناعة يتم فيها تحويل المواد الخام لصورة أخري

حفظ و تعليب  –حلج القطن مثل  وزنها بهدف االستهالك المحلى 

 تصنيع الجلود –الفاكهة 

 
هي صناعات تعتمد علي اآلالت الحديثة و يقل فيها االعتماد علي 

 العمالة البشرية

  األجهزة الكهربائية و الكمبيوتر –ة اآلالت و السيارات صناع مثل

  

 تنوع الموارد الطبيعية والموارد البشرية 

 .تنوع مظاهر سطح األرض 

 اتساع مساحة سطح مصر 

 

 زراعية / تمدنا بالغذاء و المنتجات الزراعية و الحيوانية .البيئة ال 

 البيئة الساحلية / تمدنا بالثروة السمكية واألمالح المعدنية 

  البيئة الصناعية / تمدنا بالصناعات المختلفة 

 . البيئة الصحراوية / تمدنا بالمعادن المختلفة 

  صلة بسبب عدم وجود حدود فا .3

  
 ج/  الن كل بيئة تكمل احتياجات البيئة االخري وتمدها بما تحتاج إلية من منتجات 

  
  وجود المستنقعات   -2ارتفاع نسبة الملوحة لقربها من البحر     -1

     ؟  .6

 يروى من ماء النيل  //تربته من طمى النيل 



 
 

 

  حيث اتجهت الى الصحراء   .7

  / كثافة النشاط الزراعى  ؟  .8

9.  

 سعة الن سطح الفيوم عبارة عن مدرجات وا 

 لرفع المياه لرى االراضى الزراعية  

  / اعتماده على مياه االمطار    .10

  / اعتماده على نهر النيل    .11

  / اعتماده على المياه الجوفية     ؟ .12

13.   

 حيث تقل خصوبة التربة

  
 تعدد الزوجات   -3الزواج المبكر    /   -2/      كثرة االنجاب-1

 

         ضيق مساحة االراضى الزراعية - 1

 

 وزاد عدد المدارس بالريف  –نتيجة لجهود الدولة انتشر التعليم 

17.   

    نتيجة المشكالت االقتصادية التى يعانيها سكان البيئة الزراعية   

18.   

  للمزارعين ومدهم باألسمدة و البذور والمبيدات وشراء منتجاتهملتقديم القروض 

 استخدام المياه الملوثة من الترع والمصارف  .19

 

 الطبيعية والبشرية بسبب تنوع الموارد   

  

  توفرالتربة الفيضية الخصبة 

  توفر موارد المياه 

 توفر وسائل النقل 

22.   

   للحصول على االلبان والجلود واللحوم 

 لزيادة االنتاج السمكى    ؟  .23

 /  تنوع الموارد الطبيعية .24



 
 

 

 

  سواقى  –عين السيليين  –فى محافظة الفيوم توجد: بحيرة قارون  

  مناطق آثار حضارة تل بسطة  

 وزخارف ومشغوالت وآثاث مبانى مثل اآلثار من العديد النوبة بمنطقة يوجد  

 بسبب االستخدام السيئ للموارد الطبيعية  :  .26

 

 .تيجة التوسع العمراني وتجريف التربة 

 

  إدخال نظام الري الدائم. -نتيجة اإلسراف الزائد فى استخدام مياه الري 

 . ؟ .29

 ية  خدام األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرنتيجة است

  

 ) توفر مقومات طبيعية مثل ) الموقع . المناخ . مصادر الطاقة .المادة الخام 

 ) توفر مقومات بشرية ) االيدى العاملة . راس المال .النقل . السوق 

  
 االدخنة للمناطق السكنية  حتى ال تتجه 

32.  

 .نتيجة انبعاث األبخرة والغازات المتصاعدة من مداخن المصانع

 

    توفر فرص العمل  .1

 تقدم المنتجات الصناعية المختلفة لسد احنياجاتهم  .2

  تساهم فى زيادة الدخل القومى  .3

 ع المستوى التعليمى والثقافى للسكان تساهم فى ارتفا .4

 

 المنتجات الغذائية  –األيدى العاملة  –توفر المواد الخام للعديد من الصناعات 

 

لكيماوية األسمدة والمخصبات ا -توفر المنتجات الصناعية التى يحتاجها السكان 

 المنتجات الغذائية  -اآلالت الزراعية لحصد المحاصيل وغيرها  -واألدوية 

 

 . تطوير الصناعة وزيادة المصانع 



 
 

 

 . تشغيل األيدي العاملة 

  زيادة الصادرات المصرية و الحصول علي العمالت األجنبية 

   زيادة الدخل القومي  

37.   

   نتيجة إلقاء مخلفات المصانع السائلة فى المجارى المائية

 

 نتيجة الهجرة المتزايدة لسكان الريف إلى البيئة الصناعية.

39.     

 يعات لحماية البيئة من األخطار التى تهددها.إلصدار القوانين والتشر  

40.   

 بهدف تخريج عمالة فنية مدربة وتوفير الكوادر الفنية.  

  أساسى فى قيام الصناعة وتحسين نوعيتها:    .41

42.   

 ل والمواد الخام والمنتجات بأسعار رخيصة    لنقل العما

 

 زيادة الدخل القومى   -3تنوع االنتاج االقتصادي-2  تنوع الثروات الطبيعية .1

2.  

 عية  .تستخدم السواقى لرفع المياه لرى االراضى الزرا 

 قيام الزراعة بها يسهل  .3

 / تدهور صحة المراة      .4

 تناقص مساحة االراضى الزراعية .5

 تلوث التربة وانتشار االمراض  .6

 استنزاف الموارد الطبيعية  .7

  

   عدد سكان المدن زيادة  

  ظهور العشوائيات  

 ارتفاع نسبة الذكور فى المدن 

 تناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعى 



 
 

 

 / تنوع الصناعات الحرفية ؟  .9

 

 تساهم فى امتصاص الغازات الضارة وعالج مشكلة تلوث الهواء.

 

 الحد من انبعاث الغازات الضارة من المصانع خاصة مصانع األسمنت.
 

 تهجير سكان النوبة  ةمشكالت صحي مشكلة األمية  مشكلة البطالة

  انشاء الجمعيات

  التعاونية الزراعية 

  تقديم مشاريع تنمية

متوسطة وصغيرة 

 للشباب 

  إقامة مراكز للشباب

وتوفير فرص عمل 

 لشباب الخريجين 

  االهتمام

بزيادة أعداد 

المدارس 

 بالريف

  إنشاء مراكز

 لتعليم الكبار

 

  مد الريف

بالكهرباء 

 والمياه النقية

 كز إقامة مرا

 صحية 

  االهتمام

بالصرف 

 الصحى 

  تقوم وزارة االسكان

بانشاء بعض القرى 

السكنية مثل قرية 

 –ابوسمبل  –ابريم 

 وادى العرب 

  تقوم وزارة الصناعة

بانشاء منطقة الصناعات 

 الصغيرة لتشغيل الشباب 

 جهود الدولة لحل المشكالت  المشكلة 

تناقص األراضى 

 راعيةالز

 سن القوانين التى تجرم تجريف التربة

 تشجيع المزارعين على التوسع االفقى والراسى 

الصرف الزراعى 

 الزائد 

 ادخال نظم رى حديثة كالرى بالرش والرى بالتنقيط

 انشاء المصارف الحديثة

تشجيع المزارعين على استخدام األسمدة العضوية كبديل أفضل  التلوث البيئى

 الكيماويةمن األسمدة 

 جهود الدولة  المشكالت 

 اسباب التلوث البيئي 

( انبعاث األبخرة و الغازات من مداخن  1) 

 المصانع مما يؤدي إلي تلوث الهواء .

تركيب مرشحات علي مداخن  .1

المصانع و عمل فالتر للغبار 

 المنبعث من مصانع األسمنت



 
 

 

( إلقاء مخلفات المصانع السائلة في  2) 

المجاري المائية و النيل فتتلوث المياه و 

 الحية. تموت األسماك و الكائنات

االهتمام بتطوير الصناعة و  .2

تعديل خطوط اإلنتاج لتقليل 

 العوادم و المخلفات .

نتيجة اإلسراف في  ستنزاف الموارد الطبيعيةا

 استخدام المياه .

 تنظيم استخدام الموارد 

مما  إلي البيئة الصناعيةهجرة سكان الريف 

أدي إلي ازدحام المدن و انتشار المناطق 

 العشوائية

وقف الهجرة و الزحف العمراني غير 

 المنتظم 

 

 المشكالت التى تواجه الصناعة فى مصر 

 ( ارتفاع  أسعار المواد الخام و مستلزمات اإلنتاج .  1) 

 ( قلةاإلقبال علي االستثمار الصناعي . 2) 

 كلفة الزائدة لمصادر الطاقة . ( الت 3) 

 ( نقص الكوادر الفنية . 4) 

 ( انخفاض جودة المنتجات الصناعية .    5) 

 ( التهرب الجمركي . 6) 

 مظاهر اهتمام  الدولة لعالج مشكالت البيئة الصناعية ؟  

  ( االنفتاح علي العالم الخارجي  1) 

 ( فتح أسواق داخلية و خارجية جديدة . 2) 

  االهتمام بالتعليم الفني و الصناعي  ( 3) 

 

  

 بيئات متنوعة مثل .........و........و..........و....... يوجد بمصر -1

 تمدنا البيئة الزراعيةب............................. -2

 تمدنا البيئة الصناعية ب ....... ...................... -3

 ة الساحلية ب .............................تمدنا البيئ -4

 تمدنا البيئة الصحراوية ب............................. -5

 مساحة السهول الفيضيةبمصر ............... مليون فدان  -6

 تعتمد الزراعة فى .......... على المياه الجوفية -7



 
 

 

 و ..........تتميز البيئات المصرية بعدة خصائص هى ........ و ...........  -8

 عدد محافظات الدلتا .......... أما عدد محافظات الوادى .......... -9

 ........ و .............. و ..........توجد الزراعة المروية بمياه النيل فى  -10

 يظهر شكل منخفض الفيوم على شكل .......... -11

 أدى تنوع البيئات فى مصر إلى .......... و .......... -12

 األراضى الزراعية بالوادى .......... من جملة المساحة الزراعية بمصر .تبلغ مساحة  -13

 تعتمد الزراعة فى .......... على مياه األمطار الشتوية -14

 يقع منخفض الفيوم الى جهة .............. من وادى النيل فى الصحراء ............ -15

 يتصل منخفض الفيوم بالنيل عن طريق .......... -16

 .........شمال منخفض الفيوم تقع بحيرة ... -17

 من مناطق الدلتا التى ال يوجد بها زراعة .......... -18

تتميز البيئة الزراعية باستواء سطحها فى .......... و .......... وعلى شكل مدرجات  -19

 فى ..........

 توجد ترعة اإلسماعيلية فى شرق .......... -20

 دى .... غرب الواتمتد ترعة.......... غرب الدلتا وترعة ........ -21

 تقع القناطر ............. على راس الدلتا  -22

 يتميز مناخ البيئة الزراعية بـ.......... صيفا .......... شتاء -23

 تتميز التربة الزراعية فى مصر بأنها تربة ........ وذلك لزيادة نسبة ....... بها -24

 ...و..............من الخصائص البشرية للبيئة الزراعية ..........و............ -25

يتركز سكان البيئة الزراعية فى المحافظات القريبة من .......... وفرعى  -26

 ............ و ...............

 من العادات االيجابية لسكان البيئة الزراعية .......... و.......... -27

 من العادات السلبية لسكان البيئة الزراعية .......... و.......... -28

 االمية فى البيئة الزراعية الى ..........%  تصل نسبة -29

 من الخصائص االقتصادية لسكان البيئة الزراعية ...........و......... -30

 من القرى التى انشاتها وزارة االسكان لتسكين سكان النوبة ........و........ -31

 تقوم .............. بتقديم القروض للمزارعين ومدهم باالسمدة -32



 
 

 

 مية من الخصائص ............... لسكان البيئة الزراعية ارتفاع نسبة اال -33

 انخفاض مستوى المعيشة من الخصائص ............... لسكان البيئة الزراعية  -34

 ترتب على الهجرة الداخلية ارتفاع نسبة .......... فى المدن -35

 بالشرقية   ..........منطقة آثار  توجد -36

 الزراعية ....و................و.........من االنشطة االقتصادية لسكان البيئة  -37

 لزيادة االنتاج السمكى تم انشاء ................  -38

 من محاصيل المنسوجات فى مصر .......... و .......... -39

 من محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر ..........  و .......... -40

 من المحاصيل المنتجة للسكر فى مصر .......... و .......... -41

 من المعالم السياحية بالفيوم ...........و............... -42

 ى البيئة الزراعية ......... و .......... و ............فمن المشكالت  -43

 تشجع الدولة المزارعين على استخدام االسمدة .................. -44

 من طرق الرى الحديثة الري ب ............و............. -45

 .......... و .......... من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة يعد .......... و -46

 لقيام الصناعة البشريةيعد .......... و .......... و .......... من العوامل  -47

 ند بناء المصانع يجب ان تكون قريبةمن .......... وبعيدةعن .........زع -48

 يجب مراعاة اتجاه ................ عند بناء المصانع  -49

 يعد ............ عامل رئيسىى فى قيام الصناعة وتحسين نوعيتها  -50

 ينقسم السوق الى ..............و................... -51

 الالزمة للصناعة .......... و ..........من المواد الخام الزراعية  -52

 الالزمة للصناعة .......... و .......... الحيوانيةمن المواد الخام  -53

 الزمة للصناعة .......... و ..........ال المعدنيةمن المواد الخام   -54

 الالزمة للصناعة .......... و .......... الصخريةمن المواد الخام  -55

 ان .........................تتمثل السوق المحلية فى طلب السك  -56

 السوق الخارجية فتتمثل فى طلب ......... للمنتجات الصناعية -57

 ..........نسبة تعمل الصناعة على توفير الكثير من فرص .......... وتقليل  -58

 تهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الحصول على .......... األجنبية.  -59



 
 

 

 ية..............و............توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناع -60

 توفر البيئة  الصناعية للبيئة  الزراعية ..............و............ -61

 من العادات االيجابية لسكان البيئة الزراعية........ و .................. -62

 من العادات السلبية لسكان البيئة الزراعية........ و .................. -63

 ئية ..........و..............من الصناعات الغذا -64

 من الصناعات الغزل والنسيج ...............و............ -65

 من الصناعات المعدنية .................و............... -66

 من الصناعات الهندسيةوالكهربية .............و............... -67

 من الصناعات الكيميائية .................و............ -68

 ركز صناعة ................ فى نجع حمادى تت -69

 من المناطق الصناعية ............و............. -70

 تصنف الصناعات حسب درجة تطورها إلى صناعات ...... و ...... و .......... -71

 من الصناعات الحرفية ...........و.............و......... -72

 ....... من الصناعات البسيطة.............و......... -73

 من الصناعات الحديثة ............ و............... -74

 من المشكالت التى تواجه الصناعة  ............و..........و........ -75

 لحماية البيئة من االخطارقامت الدولة بإنشاء وزارة ..........  -76

 

     ندرة الحيوانات البرية فى البيئة الزراعية ؟ .1

      رلساحل الشمالى لمصقيام الزراعة با .2

 ؟  تستخدم السواقى فى الفيوم .3

 تنوع البيئات المصرية ؟ .4

 تكامل البيئات المصريةاهمية  .5
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   ندرة النبات الطبيعى فى البيئة الزراعية  .7

 ؟        تداخل البيئات المصرية   .8

       والدلتا ؟قيام الزراعة فى الوادى  .9



 
 

 

        ؟قيام الزراعة فى الواحات .10

 اعلى من الزيادة الطبيعية فى المدن   الريفالزيادة السكانية الطبيعية  فى  .11

 يقل عدد السكان فى الوجه القبلى عن الدلتا  .12

 يلجا سكان الريف للهجرة  .13

  يقل عدد السكان فى المحافظات كلما اتجهنا ناحية الصحارى .14

 االقتصادية فى البيئة الزراعية:تنوع االنشطة    .15

  معظم سكان البيئة الزراعية يعملون بالنشاط الزراعى   .16

 التوسع فى انشاء المزارع السمكية  .17

 قيام  النشاط السياحى فى البيئة الزراعية  : .18

 ظهور مشكالت البيئة الزراعية  .19

 تناقص األرض الزراعية فى مصر.؟  .20

 . ؟تلوث البيئة الزراعية فى مصر .21

 اعاة اتجاهات الرياح عند إقامة المصانع؟ يجب مر .22

 ؟ تلوث الهواء فى البيئة الصناعية.  .23

 أهمية البيئة الصناعية :   .24

 اهمية  البيئة الزراعية للبيئة الصناعية : .25

 اهمية البيئة الصناعية للبيئة الزراعية : .26

 إنشاء المناطق الصناعية ؟ .27
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كان يتم جلبهم بواسطة التجار ويشتريهم السالطين واألمراء غلمان 

ويلحقونهم بمدارس خاصة وتولوا حكم مصر والشام عقب انهيار الدولة 

 األيوبية 

 لقبائل من اسيا الصغرى عرفوا بالعثمانيين نسبة الى عثمان ابن ارطغر

 تجهيز الجيش وتوجيهه ألهداف حربية

 استيالء دولة على دولة أخرى بالقوة

 إقليم يحكمه أجنبى ويتوطنه أو يكتفى باستغالله اقتصاديا أو عسكريا  

حركة شعبية شاملة تهدف إلى التغيير الجذرى الشامل والمنظم لألوضاع 

 الجتماعية السائدة فى المجتمعالسياسية واالقتصادية وا

 هى التى تصدر جميع األوامر والقرارات لتنفيذها ،  

 ومقرها العاصمة ) القاهرة (

 إشراف الدولة على مصادر االقتصاد المصرى .

 
  واتخذها عاصمة  م1453ية عام فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنط

 م 1498اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 

 اخرسالطين المماليك تم شنقه بعد الريدانية 

بعد االنتصار فى مرج المشرق العربى  وضم الشام ومصر   لغزواتجه 

  دابق والريدانية

 مصر  قائد الحملة الفرنسية على 

  قاد حملة الشام 

  انتصر فى معركة ابو قير البرية 

 قاوم الحملة الفرنسية فى االسكندرية 

أعطى امتياز حفر قناة السويس للمهندس الفرنسى ) فرديناند 

 م .1854ديليسبس ( 



 
 

 

  تنفيذ القرارت الصادرة من السلطان 

 البالد  ارسال الخراج المفروض على 

  الحفاظ على االمن 

  دعوة الديوان لالنعقاد 

يتكون من كبار ضباط الحامية العثمانية وكباررالموظفين والعلماء وله 

 سلطة مراقبة الوالى 

 فرق عسكريةمهمتها الدفاع عن البالد 

 عمرانية واالقتصاديةأقام العديد من المشروعات ال 

   اهتم بالتعليم 

 نجح فى إقامة إمبراطورية مصرية امتدت حتى مديرية خط االستواء 

 تولى قيادة الحملة على الحجاز

  تعقب الباقيين من المماليك 

 قائد االسطول االنجليزى فى ابو قير البحرية 

  تولى قيادة الحملةبعد نابليون 

 تولى قيادة الحملة بعد كليبر 

  1807قاد الحملة االنجليزية 

 ؟  -1

 الموقع الجغرافى  -

 سيطرة المماليك على طرق التجارة بين أوربا والشرق . -

 

 لمختلفة . سوء األوضاع السياسية بسبب الفتن واالضطرابات بين فرق المماليك ا -

 م 1498طريق رأس الرجاء الصالح  يينتدهور األوضاع االقتصادية بعد اكتشاف البرتغال -

 

 عدم االستقرار الداخلى وخيانة بعض أمراء المماليك -

 النظم الحربية التقليدية -التدهور االقتصادى  -

 

     مفتاحا للمشرق العربى   -     المقر الرئيسى للمماليكألنها  -

 



 
 

 

 حتى ال يستقل بالحكم عن الدولة العثمانية.

 له سلطة مراقبة الوالى . -6

 عدة فرق عسكرية مهمتها الدفاع عن البالد .   -7

8-   

 لخبرتهم الطويلةفى حكم البالد

9-  

 بسبب إهمال الزراعة وكساد التجارة وتأخر الصناعة. 

 

انى تفرق بين الحاكم والمحكوم  ؛ كانت الحياة االجتماعية فى أثناء الحكم العثم  

 فيتمتع الحكام بالثروة والنفوذ ويحرم المصريون من خيرات بالدهم .

 

 اقتصر التعليم فى األزهر على حفظ القرآن الكريم ودروس الفقه والتشريع 

 لرياضيات والطبيعة لم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية مثل ا

 تدهورت الحياة األدبية وتوقف نشاط التأليف 

  

 قيام سليم األول بترحيل أمهر الصناع والحرفيين إلى اآلستانة  

 واالستيالء على الكثير من  التحف الثمينة والمخطوطات النادرة .

 

 عدم تسرب أخبار الحملة إلى انجلترا حتى ال تتعرض لمهاجمة األسطول اإلنجليزى ل 

 

 تأديب المماليك وتحطيم قوتهم ونفوذهم . -

 حماية التجار الفرنسيين والرعايا المصريين من ظلم واضطهاد المماليك . -

 وطنية يكون الحكم فيها للمصريين .ادعاء الحكومة الفرنسية إنشاء حكومة  -

 

 تهديد مصالح انجلترا بقطع طريق االتصال بينها وبين مستعمراتها فى الهند -1

إقامة مستعمرة فرنسية فى الشرق يكون مركزها مصر تعوضهم عما فقدوه من  -2

 مستعمرات نتيجة حروبهم مع انجلترا .

 

 إعداد حملة مشتركة لطرد الفرنسيين من مصربالدولة العثمانية  وقيام انجلترا 

  

 ألن نابليون كان يدرك مكانته العلمية واألدبية لدى المصريين فخشى رد الفعل 



 
 

 

  

 ن الجيش الفرنسى كان مركزتموي

 

 بسبب فشلها فى فتح عكا لقوة أسوار عكا وبسالة أهلها فى الدفاع عنها -

 تفشى مرض الطاعون بين الجنود الفرنسيين فخسر نابليون أعداد كبيرة من جنوده   -

 

أصرت على أن يسلم الفرنسيون أنفسهم كأسرى حرب فرفض رفضت انجلترا االتفاقية و 

 كليبر 

  

 تفوق انجلترا البحرى  -

 تعدد ثورات المصريين  -

 مقاومة العثمانيين والمماليك  -

 

 يما بينهم ونهب ثروات البالد دون النظر إلى المصلحة العامةبسبب الصراعات ف  .1

  

 كانوا يطمعون فى بسط نفوذهم لتأمين طرق المواصالت إلى الهند .

 مقاومة اهالى رشيد والحماد    -24

 ديكفل له السيطرة الكاملة على البال         -25

  

 ارتبطت النهضة الصناعية بالجيش لسد حاجاته من المالبس واألسلحة  وغيرها .  -  

27-  

 الصناعة والزراعة   واالستقرار الداخلى .  نتيجة التقدم فى  

 لتربية دودة القز إلنتاج الحرير.  -28

 حتى ينفرد بالحكم    :   -29

 لالنفراد بالحكم   :  -30

  

 جعل الصادرات أكثر من الواردات وحقق االكتفاء الذاتى  -

  زيادة موارد الدولة -

  طبق نظام االحتكار  -

32-  

 إلعداد تالميذ لاللتحاق بالمدارس العليا . 



 
 

 

كان  يعلم أن نجاح المشروعات الداخلية   -  -33

 والخارجية يرتبط ببناء جيش قوى منظم ومدرب على أحدث 

 

 عانت بعض فئات المجتمع المصرى مظاهر الفقر والجهل والمرض -1

 ساد الجمود والتقليد والتأخر كافة نواحى الحياة العلمية والثقافية . -2

 

ارتبطت بنظم اإلدارة العثمانية وترتب على ذلك أن فقدت مصر استقاللها وتحولت 

 لة العثمانية وكان نظام الحكم العثمانى استبداديا إلى والية من واليات الدو

 

 قاموا بعزل خورشيد باشا وتولية محمد على . 

 

 ة لندن وفرضت عليه معاهدالصدام مع الدول االستعمارية مثل انجلترا و فرنسا 

 

إعادة بالد الشام والجزيرة العربية إلى سيطرة السلطان العثمانى وتثبيت محمد على   -

 فى حكم مصر ، وإعالن خضوعه للباب العالى .

 

 تحركت الدول األوروبية ضده وقامت انجلترا بالضغط على السلطان العثمانى إلصدار

 م . 1879فرمان بعزل إسماعيل وتولية ابنه توفيق الحكم عام 

 

 أصبح القطن المصرى منافًسا لألقطان العالمية وأساسا للثروة الزراعية فى مصر.  

  

 تدهور احوال المماليك االقتصادية  -

  

 العربية للسلطان العثمانى  اعادة الشام والجزيرة -

 تثبيت محمد على فى حكم مصر  -

 اعلن خضوع محمد على للسلطان العثمانى  -

  

 حق وراثة الحكم الكبر ابناء محمد على سنا من الذكور  -

  



 
 

 

 تخلص محمد على من المماليك واالنفراد بحكم مصر  -

  

 عبية واالنفراد بالحكم التخلص من الزعامة الش -

 

 حارب كليبر  العثمانيين فى ضواحى القاهرة وهزمهم فعادوا إلى الشام . 

 

 فرض الفرنسيون الضرائب   -1

تفتيش البيوت وهدم أبواب الحارات  -2

 والمساجد  

راءات التى اتخذها كليبر اإلج

 لمعاقبة أهل القاهرة   .

 

إلغاء نابليون ديوان القاهرة وإنشاء  -1

   ديوان جديد ضم كل الطوائف األجنبية 

فرض الغرامات المالية على التجار  -2

 والعلماء .

 بدأ الفرنسيون فى تحصين القاهرة  -3

فرض كليبر الضرائب  -

                       واإلتاوات              

 صادر األموال والممتلكات .    -

زاد سخط الشعب المصرى على  -

 كليبر .

 

 هزم المماليك وقتل السلطان قنصوه الغورى -

 اصبح الشام والية عثمانية -

   م1517هزم المماليك ودخل العثمانيون القاهرة فى يناير 
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لم تستطع الحملة  -1

جعل مصر قاعدة 

لإلمبراطورية فى 

 الشرق .

لم تستطع قطع  -2

الطريق بين انجلترا 

 ومستعمراتها فى الهند 

أضعفت قوة ونفوذ  -3

 . المماليك

لفتت أنظار العالم  -1
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 العالم من حوله .
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 لدى المصريين .
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 الصف السادس اإلبتدائي                                    المراجعة النهائية                           دراسات إجتماعية

 1  

  01281358724  -للتواصل :   احمد ربيع  -إعداد / استاذ:

 

 

 اكمل العبارات االتية  -السؤال االول :

  التداخل,  التنوعتتميز البيئات المصرية بعدة خصائص هي 

  التكامل, 
  والنوباريةفي الشرق  االسماعيليةمن امثلة الترع في الدلتا 

 في الغرب 
  االبراهيميةمن امثل الترع في الوادي ترعة  
  النها تتكون من  طينيةتتميز تربة البيئة الزراعية بانها

  صلصال
  من 55تزيد مساحة االراض الزراعية في الدلتا عن %

جملة المساحة الزراعية بمصر بينما تبلغ مساحة االراضي 

 % من جملة المساحة الزراعية 28الزراعية في الوادي 
  حول اطراف المدن وبنيت بدون تخطيط  العشوائياتتظهر 
  ظهرت عدة مشكالت نتيجة لالستخدام السيئ للموارد

تناقص االراضي الطبيعية في البيئة الزراعية اهمها 

 الزراعية والصرف الزراعي الزائد والتلوث البيئي
  المزارع السمكيةلزيادة االنتاج السمكي تم انشاء  
  باالراض من الخصائص االجتماعية للبيئة الزراعية التمسك

 واحترام الكبير والتزاور بين الناس  الزراعية 
  بالمعادنتمدنا البيئة الصحراوية  
  واالمية البطالةمن المشكالت السكانية في البيئة الزراعية 

  انتشار االمراضو
  يتم التخلص من المياة الزائدة عن  حاجة االرض الزراعية

  المصرفعن طريق 
  االميةعدم معرفة الشخص للقراءة والكتابة تسمي  
  والبيئة  الزراعيةتتنوع البيئات في مصر فمنها البيئة

  الصحراويةوالبيئة  الساحليةوالبيئة  الصناعية
  استواء السطح من الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية

 واعتدال المناخ والتربة الطينية الخصبة  
  توجد البيئة الزراعية المروية بمياة النيل في ثالث مناطق

  منخفض الفيوم,  الدلتا,  الوادي
  يعتمد االنسان في البيئة الزراعية بالوادي والدلتا ومنخفض

في حين يعتمد في الواحات علي  نهر النيلالفيوم علي مياة 

  البار والعيونامياة 
  تتميز التربة في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم بانها تربة

 بها  الصلصالوذلك لزيادة نسبة  طينية
  تتميز البيئة الزراعية بإستواء سطحها في الوادي والدلتا

 في منخفض الفيوم   مدرجاتبينما تكون علي شكل 
  اسواناقيم السد العالي جنوب  
  والسدود والقناطر الترعمن مشاريع شبكات الري  
  بحيرة تصرف المياة الزائدة عن حاجة منخفض الفيوم الي

  قارون
 الطرافمن المساحات غير المزروعة في دلتا النيل ا 

 بسبب ارتفاع نسبة الملوحة  الشمالية

  بني سويف ,  اسيوط,  قنا,  االقصرمن محافظات الوادي 

  محافظة  11وفي الدلتا محافظات  9يوجد في الوادي 
  االمطار تقوم الزراعة في الساحل الشمالي بمصر علي

 الشتوية 
  تبلغ مساحة االراضي الزراعية المروية بمياة النيل في مصر

  مليون فدان 8,5
  بحريتصل منخفض الفيوم بنهر النيل عن طريق ترعة 

 التي تجلب مياة نهر النيل والتربة الطينية يوسف 
  يتركز السكان في البيئة الزراعية في المناطق القريبة من

  ورشيد دمياطوفرعية  نهر النيلمجري 
  لسكان  االقتصاديةانخفاض مستوي الدخل من الخصائص

 البيئة الزراعية 
  الزراعةيعمل معظم سكان المحافظات الزراعية بحرفة 

  الحيواناتوتربية 
 المبكر  الزواجعية من العادات السلبية لسكان البيئة الزرا

  استخدام االطفال في اعمال الزراعة – لالناث
   الزراعي النشاط من االنشطة االقتصادية في البيئة الزراعية

 والصناعات الحرفية صيد االسماكو 
  الحبوب الغذائيةيعد القمح واالرز والذرة من محاصيل  
  قصب السكر والبنجرمن المحاصيل المنتجة للسكر  
  الفخار من الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية صناعة

  والسجاد اليدوي
 من المناطق االثرية في البيئة الزراعية حضارة تل بسطة في 

  الشرقية
  نهر يوجد االنتاج السمكي في البيئة الزراعية في مصايد

  النيل وفرعية دمياط ورشيد
  كم 1000دا طوليا الكثر من امتدا وادي النيليمتد 

  عين السلينمن المعالم السياحية في الفيوم  

  الحديد والنحاسمن امثلة المواد الخام المعدنية  

  البترول و الفحممن مصادر الطاقة الالزمة الدارة المصانع 

 الغاز الطبيعي  و

 راس من العوامل البشرية لقيام الصناعة االيدي العاملة و 

  االالت و االسواق و المال

  وقريبا احيانا  السكنيةيجب بناء المصانع بعيدا عن المناطق

  المواد الخاممن 

  المازوت و البنزين و السوالرمن مشتقات البترول  

  المواد الخاممن العوامل الطبيعية لقيام الصناعة  

  وانخفاض  التعليميتميز سكان البيئة الصناعية بارتفاع نسبة

  االميةنسبة 

 ة التي تحتاجها البيئة الزراعية من المنتجات الصناعي

  االالت الزراعية و االجهزة الكهربائيةو  االسمدة

  من االنشطة التي يعمل بها سكان البيئة الصناعية العمل بــ

  النقل والمواصالت و   المصانعو  التجارة

  من خصائص سكان البيئة الصناعية 

 انخفاض نسبة االمية وارتفاع نسبة التعليم  -

 االهتمام بتعليم االطفال ورفاهيتهم  -

 مشاركة المرأة في العمل  -

 من المنتجات الزراعية التي تحتاجها البيئة الصناعية    

  االيدي العاملهو  الخام المواد

  العطور و االدويةو  االسمدةمن الصناعات الكيميائية  

 الجغرافيا
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  و  حرفيةتصنف الصناعة حسب تطورها الي صناعات

  حديثةو  بسيطة

  الغزل والنسيجمن اهم الصناعات في مصر صناعة 

  الصناعات الغذائيةو

  اما  المعدنيةتعتبر صناعة الحديد والصلب من الصناعات

  الغذائيةصناعة السكر من الصناعات 

  الفاكهةوتعليب  حفظ من الصناعات البسيطة صناعة  

  السياراتمن الصناعات الهندسية صناعة  

  صدارمشكالت البيئة الصناعية امن جهود الدولة لعالج 

االهتمام بتطوير ,  القوانين والتشريعات التي تحمي البيئة

 الصناعة 

  الصدار القوانين لحماية البيئة  البيئةانشأت الدولة وزارة 

  علي مداخن المصانع للحفاظ علي  مرشحاتيجب تركيب

 الهواء من التلوث 

  الكيميايةتعد صناعة العطور من الصناعات  

 وتقوم عليها  المنسوجاتانواع الصناعات صناعة  من

 المالبس الجاهزة والمفروشات 

  السوق يقصد بطلب الدول االخري للمنتجات المصرية

  الخارجي

  الجمركيمن المشكالت التي تواجه الصناعات التهرب  

  الرياحعند بناء المصانع يجب مراعاة اتجهات  

  من عادات وتقاليد  سكان البيئة الصناعية االيجابية االنتظام

  العملفي 

  المعدنيةصناعة الحديد والصلب من الصناعات  

  في مصر صناعة السكر وحفظ  الغذائيةمن اهم الصناعات

 وتعليب الفاكهة والخضروات 

  التي يعمل سكانها بالصناعة  الصناعيةالبيئة 

  من العوامل الهامة في  التوسائل النقل والمواصيعد توفر

 قيام الصناعة 

  المعدنيةتعد صناعة االلومنيوم من الصناعات  

  صناعة الفخارمن الحرف اليدوية في مصر  

 من العوامل البشرية لقيام الصناعة  السوق 

  السياراتتوجد في مصر شبكة متطورة من طرق النقل بــ  ,

  النهرية والبحرية,  السكك الحديدية

 

 اكتب ما تشير اليه العبارات االتية -الثاني :السؤال 

 )نفس السؤال(اكتب المصطلح الجغرافي  -:       و أ   

 

يتم حفرها عند منسوب اقل من منسوب الترع قناة  .1

  ( المصرف) لصرف المياة الزائدة 

حاجز مائي انشئ بفرض رفع منسوب المياة لالراضي  .2

  ( القناطر) مرتفعة المنسوب 

ازالة الطبقة السطحية من التربة مما يؤدي الي تدهور  .3

 (  تجريف التربةانتاجها ) 

       بحيرة ضخمة تكونت الي الجنوب من السد العالي .4

 (  بحيرة ناصر) 

 (  البطالةاالفراد في سن العمل وال يعملون )  .5

مناطق بنيت بدون تخطيط من الدولة عن طريق وضع  .6

 (  العشوائياتاليد ) 

الفرد من مكان الي اخر سواء داخل او خارج  انتقال .7

 (  الهجرةالدولة لفترة زمنية طويلة ) 

 41احد مناطق التركز السكاني ويعيش بها اكثر من  .8

 (  الريفمليون نسمة ) 

 (  االميةعدم معرفة القراءة والكتابة )  .9

                 بيئة يعمل معظم سكانها بالنشاط الزراعي .10

 (  البيئة الزراعية) 

استخدام االنسان للموارد لسد احتياجاتة من مأكل  .11

 (  النشاط االقتصاديومشرب وملبس ) 

      زراعة االرض وانتاج المحاصيل وتربية الحيوانات .12

 (  النشاط الزراعي) 

حواجز مبنية بجوار المسطحات المائية وتربي فيها  .13

 (  المزارع السمكيةزريعة الحيوانات ) 

احد الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية وتقوم علي  .14

 (  صناعة االثاثاخشاب االشجار ) 

احد مشكالت البيئة الزراعية وتحدث بسبب االسراف  .15

 (  الصرف الزراعي الزائدفي استخدام مياة الري ) 

نوع من االسمدة يستخدم كبديل افضل لالسمدة  .16

 (  االسمدة العضويةالكيماوية ) 

ات الصحراء الغربية وتجود فية الزراعة احد منخفض .17

 (  منخفض الفيومالتصالة بنهر النيل ) 

يتكون علي جانبي النهر نتيجة التربة الطينية التي  .18

 (  السهل الفيضيينقلها نهر النيل من منابعة ) 

بناء هندسي يشيد علي االنهار بهدف تجنب اخطار  .19

 ( السدالفيضانات وتوليد الكهرباء ) 

 (  الهجرةرد من مكان الي اخر ) انتقال الف .20

قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياة من النهر الي  .21

 (  الترعةاالراضي الزراعية ) 

 (  الراضي المرويةالوادي والدلتا ومنخفض الفيوم ) ا .22

محافظة يوجد بها معالم سياحية مثل بحيرة قارون  .23

 (  الفيوموعين السيلين ) 

  اية البيئة من التلوث طاقة جديدة نظيفة تعمل علي حم .24

 (  الطاقة المتجددة) 

 (  مواد خام زراعيةالقمح والقطن وقصب السكر )  .25

المناطق التي يقوم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها  .26

 ( البيئة الصناعية بالصناعة ) 

 (  الصناعةتحويل المادة الخام الي سلع ومنتجات )  .27

 950صناعة من اهم الصناعات المصرية ويعمل بها  .28

 (  صناعة الغزل والنسيجالف عامل ) 

انتاج يهدف الي الحفاظ علي المواد الخام ومصادر  .29

 (  االنتاج النظيفالطاقة ) 

                طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية .30

 (  يالداخل السوق) 

ة راس المال        تعتمد علي العمل اليدوي وتتميز بقل .31

 (  الصناعات الحرفية) 

يلزم لنقل المواد الخام والعمال والمنتجات                  .32

 (وسائل النقل والمواصالت ) 
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 بم تفسر -:  لثالثاالسؤال 

  ؟ تنوع البيئات المصرية

  -بسبب :

 اتساع مساحة مصر والتي تزيد عن مليون كم  .1
 –الجبال  –البحار  –تنوع مظاهر السطح ) نهر النيل  .2

 المنخفضات ( –الهضاب 
 –مصادر الطاقة  –) المعادن تنوع الموارد الطبيعية  .3

 النباتات (

 ؟ تكامل البيئات المصرية 

بما تحتاجة من من البيئات تمد البيئة االخري  الن كل بيئة
 منتجات 

 ؟ تداخل البيئات المصرية 

لعدم وجود حدود فاصلة بين البيئات حيث نجد ان البيئة 
الصناعية داخل البيئة الزراعية والبيئة الزراعية داخل البيئة 

 الصحراوية 

  ؟ اهمية تنوع البيئات المصرية

 ادي ذلك الي تنوع الثروات الطبيعية وتنوع االنتاج الصناعي 

 ؟ ندرة الحيوانات والنبات الطبيعي بالبيئة الزراعية 

 بسبب كثافة النشاط الزراعي الذي يمارسة االنسان منذ السنين

توجد في الدلتا مناطق ال تجود الزراعة بها مثل االطراف 
  ؟ الشمالية

 ؟ ال تجود الزراعة في االطراف الشمالية لدلتا النيل 

,  بسبب ارتفاع نسبة الملوحة )لقربها من البحر المتوسط (
 وكثرة المستنقعات 

 ؟ قيام الزراعة في منخفض الفيوم 

 ؟ الفيوم بيئة زراعية رغم وجودها في الصحراء 

بسبب تربية الطينية الخصبة الصالحة للزراعة والتي جلبها اليه 
 بحر يوسف من مياة نهر النيل 

انصراف مياة الري الزائدة عن حاجة اراضي الفيوم الي بحيرة 
 ؟ قارون 

 النها من اكثر المناطق انخفاضا في منخفض الفيوم 

 ؟ قيام الزراعة في الواحات 

التي تساعد علي قيام الزراعة  مياة االبار والعيون بسبب توافر 
 وتربية الحيوانات 

 

 ؟ قيام الزراعة في السواحل الشمالية لمصر 

 وية شتالاالمطار  توافر مياة بسبب 

  ؟ ي الزراعية بالفيوماستخدام السواقي في ري االراض

لرفع المياة الي االراضي الزراعية المرتفعة , والن الزراعة في 
 منخفض الفيوم علي هيئة مدرجات واسعة 

 ؟ مشروع السد العالي لاقامة الحكومة 

لتخزين مياة الفيضان الزائدة وتوليد الكهرباء والتوسع في 
 استصالح االراضي الزراعية 

  ؟  وحفر الترع والمصارف في مصر انشاء القناطر والسدود

للمحافظة علي موارد المياة في مصر واالستفادة منها في 
 الزراعة 

 ؟ مناخ مصر مناسب للزراعة طوال العام 

حيث انة مناخ معتدل مع ارتفاع درجة الحرارة صيفا وانخفاضها 
 شتاء بشكل عام 

 ؟ يقل عدد السكان في المناطق القريبة من الصحاري 

 بسبب قلة جودة التربة 

الزيادة السكانية الطبيعية في المناطق الريفية اعلي من الزيادة 
 ؟ الطبيعية في المناطق الحضرية 

 تعدد الزوجات  –الزواج المبكر  –كثرة االنجاب  -بسبب :

 ؟ تعتبر دلتا النيل من اكثر مناطق التركز السكاني في مصر 

 حيث يوجد بها اكبر عدد من سكان البيئة الزراعية في مصر 

 ؟ تتراجع المساحات الزراعية في الدلتا 

 بسبب الزحف العمراني عليها 

يقل عدد السكان في الوجة القبلي عن الوجة البحري ) الدلتا ( 
 ؟ قلة عدد سكان الوادي مقارنة بدلتا النيل 

 بسبب ضيق مساحة االراضي الزراعية 

 ؟ المشكالت الصحية في البيئة الزراعية  تكثر

 بسبب استخدام المياة الملوثة من الترع والمصارف 

 ؟ يلجأ بعض االفراد الي الهجرة من محافظتهم 

بسبب انخفاض مستوي المعيشة وانتشار البطالة وقلة مستوي 
 الدخل وانخفاض فرص العمل 

 ؟ تهجير سكان النوبة بعد بناء السد العالي 

 الن مياة بحيرة ناصر غمرت قراهم وارضيهم الزراعية 
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 ؟ تتنوع االنشطة االقتصادية في البيئة الزراعية 

 بسبب تنوع الموارد الطبيعية والبشرية وتداخل البيئات المصرية 

  ؟ يعمل معظم سكان البيئة الزراعية بالنشاط الزراعي

  -بسبب :

 توفر التربة الفيضية الخصبة  .1
توفر المياة العذبة من نهر النيل وفرعية وشبكة الترع  .2

 الممتدة في االراضي الزراعية 
 توفر وسائل النقل  .3

  ؟ يقل االنتاج السمكي في البيئة الزراعية

 بسبب تلوث المياة واستخدام اساليب بدائية في الصيد 

 ؟ انشاء المزارع السمكية 

 ة السمكية ولزيادة انتاج الثر

 ؟ م بتربية الحيوان في مصر ضرورة االهتما

 –حيث تعمل الحيوانات علي سد حاجة السكان من ) اللحوم 
 (االصواف  –الجلود  –االلبان 

 ؟ تتنوع الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية 

 , وتداخل البيئات المصرية بسبب تنوع الموارد الطبيعية بها 

 ؟ تتناقص مساحة االراضي الزراعية في مصر 

  -بسبب :

التوسع العمراني واقامة المباني علي االراضي  .1
 الزراعية 

 تجريف التربة لصناعة الطوب االحمر  .2

 ؟ الصرف الزراعي الزائد 

  -بسبب :

االسراف في استخدام مياة الري مما يؤدي الي تدهور  .1
 التربة 

 استخدام نظام الري الدائم .2

 ؟ ظهور مشكالت في البيئة الزراعية 

 بسبب االستخدام السيئ للموارد الطبيعية بها 

 ؟ سنت الحكومة القوانين التي تجرم تجريف التربة 

  الن تجريف التربة يؤدي الي تدهور انتاجها 

 

  ؟ حدوث التلوث البيئي

 بسبب االسراف في استخدام االسمدة الكيميائية والمبيدات 

  ؟ والنوبة زيارة العديد من السياح لمحافظات الفيوم والشرقية

 –النها تضم معالم سياحية متعددة مثل ) بحيرة قارون  -:الفيوم 
 السواقي (  –عين السلين 

حيث يوجد بها بعض المناطق االثرية مثل ) اثار  -: الشرقية
 حضارة تل بسطة ( 

حيث يوجد بها العديد من االثار التي تعكس اشكال  -: النوبة
 زخارف ( –مشغوالت  –اثاث  –التراث النوبي من )مباني 

 ؟ يجب عند اقامة المصانع مراعاة اتجاة الرياح 

حتي ال تتجة االدخنة والملوثات الصناعية ناحية المناطق 
 السكنية 

 ؟ يعد النقل من العوامل المهمة في قيام الصناعة 

 نقل العمال والمواد الخام والمنتجات باسعار رخيصة حيث ي

 ؟ البترول  ( –) الفحم كـ  تحتاج الصناعة الي مصادر الطاقة 

 من اجل ادارة وتشغيل المصانع الالزمة للصناعات المختلفة 

 ؟ اهمية راس المال لقيام الصناعة 

يعد عامال اساسيا في قيام الصناعة وتحسين نوعيتها من اجل 
 شراء االالت ودفع اجور العاملين 

 ؟ اهمية البيئة الصناعية 

 توفر المنتجات الصناعية المختلفة لسد حاجة السكان  .1
توفر فرص عمل للمواطنين حيث يعمل بها عدد كبير  .2

 من السكان ) وبالتي تعمل علي تقليل البطالة ( 
تسهم في زيادة الدخل القومي والحصول علي العمالت  .3

 االجنبية من خالل تصدير المنتجات الصناعية للخارج 
االجتماعي والتعليمي والثقافي  تسهم في رفع المستوي .4

 للسكان 

  ؟ مشاركة سكان البيئة الصناعية في النقابات العمالية

 من اجل المحافظة علي مصالحهم 

  ؟ انشاء الدولة للمناطق الصناعية

  -بهدف :

 تطوير الصناعة وزيادة المصانع  .1
 تشغيل االيدي العاملة  .2
 زيادة الصادرات  .3
 زيادة الدخل القومي  .4
 الحصول علي العمالت االجنبية  .5
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 ؟ صناعة الغزل والنسيج من اهم الصناعات المصرية 

% من حجم 30الف عامل يمثلون حوالي  950حيث يعمل بها 
 القوي العاملة في السوق المصرية 

تصنيع الجلود (  –حفظ وتعليب الفاكهة  –صناعة) حلج القطن 
 ؟ من الصناعات البسيطة 

حيث يتم فيها تحويل المواد الخام الي صورة اخري لتقليل 
 حجمها او وزنها وتحتاج الي عدد كبير العمال الي جانب االالت 

الكمبيوتر (  –االجهزة الكهربائية  –تعتبر صناعة ) السيارات 
 ؟ من الصناعات الحديثة 

 حيث تعتمد علي االالت الحديثة ويقل فيها االعتماد علي العمالة 

  ؟ يقل االعتماد علي العمالة البشرية في الصناعات الحديثة

 حيث يستخدام فيها االالت بشكل كبير 

 ؟ ازدحام المدن وانتشار العشوائيات بها 

 بسبب هجرة سكان الريف الي البيئة الصناعية 

 ؟ االهتمام بالتعليم الفني والصناعي 

 لتخريج عمالة فنية مدربة 

  ؟ وتعديل خطوط االنتاج االهتمام بتطوير الصناعة

 لتقليل العوادم والمخلفات 

 ؟ يجب االكثار من زراعة المساحات الخضراء 

 والحفاظ علي الهواء من التلوث المتصاص الغازات الضارة 

تسعي الدولة الي التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة 
 ؟ الرياح 

 النها طاقة نظيفة تعمل علي حماية البيئة من التلوث 

  ؟ توجد عالقة تكامل بين البيئة الزراعية والبيئة الصناعية

) المواد الخام وااليدي العاملة حيث توفر البيئة الزراعية 
والمنتجات الغذائية ( بينما توفر البيئة الصناعية ) االسمدة 

الكهربائية والمنتجات  والمخصبات واالالت الزراعية واالجهزة
 الغذائية ( 

 ؟ تساهم الصناعة في تقليل البطالة 

النها توفر فرص عمل للمواطنين حيث يعمل بها عدد كبير من 
 السكان 

  ؟ تعرض الموارد الطبيعية لالستنزاف

 بسبب االستخدام السيئ لها 

 ؟ تعاني البيئة الصناعية من مشكالت التلوث البيئي 

  -بسبب :

 انبعاث االبخرة والغازات من مداخن المصانع  .1
 القاء مخلفات المصانع في المياة  .2
 استنزاف الموارد الطبيعية  .3

 انشاء الدولة وزارة الشئون البيئية 

 الصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة من االخطار 

 تركيب مرشحات علي مداخن المصانع 

 السمنت لمنع الغبار المنبعث وخاصة من مصانع ا

 تواجة الصناعة العديد من المشكالت 

  -بسبب :

 ارتفاع اسعار المواد الخام ومصادر الطاقة  .1
 التهرب الجمركي  .2
 نقص الكوارد الفنية  .3
 انخفاض جودة المنتجات الصناعية .4

  

 ما المقصود بكل من  -: رابع السؤال ال

 

 البيئة

المكان الذي نعيش فيه بجانب المخلوقات  ىه
األخرى , والذي توجد به مقومات استمرار 
 الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن .

البيئة 

 الزراعية

البيئة التي يتوفر بها مقومات الزراعة مثل 
 التربة الخصبة والمياة وما يرتبط بها من اعمال 

الزراعة 

 المروية

ياة النيل وتوجد في الزراعة التي تعتمد علي م
 السهول الفيضية الخصبة 

الزراعة 

 المطرية

الزراعة التي تقوم علي مياة االمطار الشتوية 
 وتوجد عل الساحل الشمالي بمصر 

 دلتا النيل

تبدو علي شكل مثلث كبير قاعدتة علي ساحل 
البحر المتوسط وراسة شمال القاهرة , ويبلغ 

ن جملة % م55مساحة االراضي الزراعية بها 
 المساحة الزراعية بمصر 

 وادي النيل

كم علي جانبي نهر 1000يمتد طوليا الكثر من 
النيل من اسوان الي القاهرة وتبلغ مساحة 

% من جملة 28االراضي الزراعية به حوالي 
 المساحة المزروعة 

منخفض 

 الفيوم

اقرب المنخفضاتالصحراوية في الصحراء الغربية 
لوادي النيل ويقع الي الشمال الغربي من الوادي 
ويتصل بنهر النيل عن طريق ترعة بحر يوسف 
 التي تجلب مياة النيل والتربة الطينية للمنخفض 

السهل 

 الفيضي

اراض مستوية تتكون علي جانبي النهر نتيجة 
هر النيل من الرواسب الطينية التي ينقلها ن

 منابعة 

 الترعة
قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياة من نهر 

 النيل الي االراضي الزراعية 
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 القنطرة
حاجز مائي انشئ بغرض رفع منسوب المياة 

 لالراضي المرتفعة المنسوب 

 السد

بناء هندسي يشيد علي االنهار لتجنب اخطار 
الفيضانات وتوفير المياة الستخدامها في اوقات 

 انخفاض منسوب النهر مثل السد العالي 

 المصرف

قناة يتم حفرها عند منسوب اقل من منسوب 
الترع واالراضي الزراعية لصرف المياة الزائدة 

 عن التربة 

 تجريف التربة
ازالة الطبقة السطحية من التربة مما يؤدي الي 

 تدهو انتاجها 

النبات 

 الطبيعي

النبات الذي ينمو دون تدخل االنسان وينمو في 
 البيئة الزراعية لي جوانب الترع وضفاف النيل 

الحيوان 

 البري

الحيوان الذي لم يستأنسة االنسان واتجة نحو 
 الب ( الثع –الصحراء للعيش فيها مثل ) الذئاب 

 عدم معرفة الفرد للقراءة والكتابة  االمية

 الهجرة
انتقال االفراد من مكان الخر سواء داخل الدولة 
 او خارجها لفترة طويلة بهدف العمل او التعليم 

 االفراد في سن العمل وال يعملون  البطالة

 العشوائيات
المناطق التي بنيت بدون تخطيط من الدولة 

 وعادة ما تظهر علي اطراف المدن او داخلها 

النشاط 

 االقتصادي

استخدام االنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاتة 
 من مأكل ومشرب وملبس 

النشاط 

 الزرعي

زراعة االرض وانتاج المحاصيل وتربية 
 الحيوانات وكذلك تربية الدواجن 

المزارع 

 السمكية

حواجز مبنية بجوار المسطحات المائية وتربي 
 فيها زريعة االسماك ويتم تغذيتها وصيدها 

 الصناعة
تحويل المادة الخام الي سلع ومنتجات لسد 

 احتياجات السكان 

البيئة 

 الصناعية

البيئة التي تقوم فيها الصناعة ويعمل معظم 
 سكانها بالصناعة 

الصناعات 

 الحرفية

صناعات يدوية تعتمد علي العمل اليدوي وتحتاج 
 الي راس مال قليل مثل صناعة الفخار والسجاد 

الصناعات 

 البسيطة

الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد الخام الي 
صورة اخري لتقليل حجمها او وزنها وتحتاج 

 لعدد من العمال بجانب االالت مثل صناعة الجلود 

الصناعات 

 الحديثة

صناعات تعتمد علي االالت ويقل فيها االعتماد 
 علي العمالة البشرية مثل صناعة السيارات 

 االستنزاف
االفراط وسوء استخدام الموارد بشكل يؤدي الي 

 نفاذها 

ترشيد 

 االستهالك

 تقليل االستهالك واالستخدام االمثل للموارد 

التهرب 

 الجمركي

علي  التهرب من الرسوم التي تفرضها الدولة
المصنوعات المستوردة من الخارج لحماية 

 االنتاج المحلي 

االنتاج 

 النظيف

انتاج يقوم علي المحافظة علي المواد الخام 
 ومصادر الطاقة 

  

 

 

 ما النتائج المترتبة علي -: الخامس  السؤال

 ؟ تنوع البيئات المصرية 

  -ادي ذلك الي :

 تنوع الثروات الطبيعية  .1

 تنوع االنتاج الصناعي  .2

  ؟ قلة االمطار في البيئة الزراعية

ترتب علي ذلك عدم االعتماد عليها في الزراعة إال علي الساحل 

 الشمالي لمصر 

  ؟ ارتفاع نسبة الهجرة من الريف الي المدن

  -ادي ذلك الي :

 الزيادة الكبيرة في اعداد سكان المدن  .1

 ارتفاع نسبة الذكور في المدن  .2

 ظهور العشوائيات علي اطراف المدن  .3

 ؟ غرق اراضي النوبة جنوب مصر بعد بناء السد العالي 

 ترتب علي ذلك تهجير سكان النوبة من قراهم واراضيهم 

 ؟ الزحف العمراني علي االراضي الزراعية 

 ادي ذلك الي قلة مساحة االراضي الزراعية 

 ؟ تربة استخدام االسمدة الكيميائية بكثرة في تسميد ال

 ادي ذلك الي تلوث البيئة وانتشار االمراض 

 ؟ اقتراب االطراف الشمالية للدلتا من البحر المتوسط 

 زادت بها نسبة الملوحة واصبحت ال تصلح للزراعة  

 ؟ االستخدام السيئ للموارد الطبيعية في البيئة الزراعية 

ة ادي ذلك الي استنزاف الموارد الطبيعية في البيئة الزراعي

 وظهور العديد من المشكالت بها 

 ؟ االسراف في استخدام مياة الري 

ادي ذلك الي ظهور مشكلة الصرف الزراعي الزائد وتدهور 

 التربة 

 ؟ توفر مياة نهر النيل في البيئة الزراعية 

 ادي ذلك الي قيام الزراعة في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم 

 ؟ وجود المياة الجوفية ) االبار والعيون ( في الواحات 

 ادي الي قيام الزراعة وتربية الحيوان  بها 
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  ؟ اهتمام الدولة بانشاء المناطق الصناعية

  -ادي ذلك الي :

 تطوير الصناعة وزيادة المصانع  .1

 زيادة الصادرات المصرية  .2

 الحصول علي العمالت االجنبية  .3

 زيادة الدخل القومي  .4

 توفير فرص العمل والقضاء علي البطالة  .5

 

 االجابة  تابع سؤال ما النتائج المترتبة علي 

 ادي الي تلوث البيئة وانتشار االمراض ؟ إنبعاث االبخرة والغازات المتصاعدة من مداخن المصانع

 الي تقليل نسبة تلوث الهواء وامتصاص الغازات الضارة ادي ساحات الخضراء في البيئة الصناعية ؟االكثار من الم

 ادي الي تلوث الماء وموت االسماك والكائنات البحرية بها ؟ القاء المخلفات المصانع في المجاري المائية ونهر النيل

 ؟ اعتماد الصناعة علي االالت الحديثة

 ؟ اعتماد الصناعة الحديثة علي االالت

 الصناعي وقلة االعتماد علي العمالة البشريةادي الي زيادة االنتاج 

 ادي الي استنزاف الموارد الطبيعية ؟ االستخدام السيئ للموارد الطبيعية

 ادي الي تقدم الصناعة وزيادة انتاجها وتحسين جودتها ؟ توافر االيدي العاملة والمهارات الفنية المدربة

 بيئة من التلوثادي الي حماية ال ؟ استخدام مصادر جديدة للطاقة

 

 في االمتحان ( فقط  4اكتب ما تدل علية االرقام االتية ) مطلوب منك  -السؤال السادس :

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 قناطر اسنا  -13 الدلتا  -9 وادي النيل  -5 البحر المتوسط  -1
 قناطر اسيوط  -14 القناطر الخيرية  -10 السد العالي  -6 البحر االحمر  -2
 بحيرة ناصر  -15 خليج السويس  -11 فرع دمياط  -7 الصحراء الغربية  -3
 الصحراء الشرقية  -16 مدينة االسماعيلية  -12 منخفض الفيوم  -8 فرع رشيد   -4
 

 

 

 

 تابع االجابة 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

 تصميم استاذ / احمد ربيع 
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 اكمل العبارات االتية  -السؤال االول :

فتحت القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية علي يد  .1

  محمد الفاتحالسلطان 

 ارطغرالعثمان بن تنسب الدولة العثمانية الي مؤسسها  .2

  القسطنطينيةم بفتح مدينة 1453قام محمد الفاتح عام  .3

  م1453تم فتح القسطنطينية عام  .4

  موقعها الجغرافي المتميزازدهرت دولة المماليك بسبب  .5

م اتجه العثمانيون في غزواتهم نحو  16المع بداية القرن  .6

 المشرق العربي 

  عثمانيةم اصبحت مصر والية 1517بعد عام  .7

 في مصر  الريدانيةن طومان باي في معركة هزم السلطا .8

باكتشاف طريق راس الرجاء الصالح عام  البرتغاليينقام  .9

 م 1498

  االيوبيةتولي المماليك حكم البالد عقب انهيار الدولة  .10

 الريدانيةاصبحت مصر والية عثمانية بعد معركة  .11

في حكم االقاليم لخبرتهم  المماليكاعتمد العثمانيون علي  .12

 في حكم البالد 

 الحاميةو  والديوان الواليمن هيئات الحكم العثماني  .13

  والمماليك العثمانية

  الواليكان يلقب نائب السلطان العثماني في مصر بـ  .14

و  العلماء كبارتكون الديوان في مصر العثمانية من  .15

  الموظفينو  االعيان

 المفروض علي البالد  الخراجكان الوالي يرسل  .16

 يتكون من كبار الضباط والموظفين واالعيان  الديوانكان  .17

كان يتم جلبهم بواسطة التجار ويشتريهم السالطين  .18

  المماليكواالمراء 

اقتصر التعليم في مصر في العصر العثماني علي العلوم  .19

  الدينية

كانت مدة حكم الوالي العثماني في مصر تتراوح مابين  .20

  سنوات سنة وثالث

كانت الحياة االجتماعية في مصر اثناء الحكم العثماني  .21

  والمحكومبن الحكامتفرق بين 

بترحيل امهر الصناع الي  سليم االولقام السلطان العثماني  .22

 االستانة عاصمة الدولة العثمانية 

 و الجهل و الفقرعاني المجتمع المصري من مشكالت  .23

 اثناء الحكم العثماني لمصر  المرض

 الحياةو  الحياة العلميةو  الحياة الفنيةهور كل من تد .24

 في ظل الحكم العثماني لمصر  الثقافية

 سرا  طولونابحرت الحملة الفرنسية من ميناء  .25

حاولي اهالي االسكندرية مقاومة الحملة الفرنسية بزعامة  .26

  محمد كريم

 اقامة حكومة  وطنية يكونمن االسباب المعلنة للحملة ,  .27

  الدفاع عن التجار الفرنسيين,  للمصريينالحكم فيها 

 و شبراخيتواجهت الحملة الفرنسية المماليك في معركتي  .28

  امبابة

فرض و  الغاء ديوان القاهرةمن نتائج ثورة القاهرة االولي  .29

 الغرامات المالية علي العلماء والتجار 

 كليبر و الدولة العثمانيةعقدت اتفاقية العريش بين  .30

  االنجليزيةورفضتها الحكومة 

 م1799في يوليو عام  ابي قير البريةحدثت موقعة  .31

واعدت حملة لطرد  الدولة العثمانيةتعاونت انجلترا مع  .32

 الفرنسيين من مصر 

 م 1799في فبراير  الشامكانت حملة نابليون علي  .33

 م 1800في يناير  العريشتم عقد اتفاقية  .34

  يةابي قير البحرتم تدمير االسطول الفرنسي في معركة  .35

تحولت سياسة نابليون الي الشدة وفرض الغرامات المالية  .36

  ثورة القاهرة االوليبعد 

دخولة اسوأ ما قام به نابليون في ثورة القاهرة االولي هو  .37

 االزهر بالخيول 

 بقيادة عمر مكرم  بوالققامت ثورة القاهرة الثانية من حي  .38

 البحريةابي قير يعتبر تحطم االسطول الفرنسي في معركة  .39

 من عوامل جالء الفرنسيين عن مصر 

  مينووتولي قيادة الحملة  سليمان الحلبيقتل كليبر علي يد  .40

الفرنسيين  مخازنحطم ثوار ثورة القاهرة الثانية ابواب  .41

 واستولوا عليها 

 العثمانيينوجدت ثالث قوي بعد رحيل الحملة الفرنسية هي  .42

  االنجليزو  المماليكو 

شعبية في تولية محمد علي بقيادة السيد ساهمت الزعامة ال .43

  عبد هللا الشرقاويوالشيخ  عمر مكرم

قرر الشعب المصري عزل الوالي العثماني  1805في مايو  .44

  خورشيد باشا

في السيطرة  االنجليزبعد رحيل الحملة الفرنسية ظهر طمع  .45

 علي مصر لتامين مواصالتها 

 في مصر  االلبانيةحمد علي نائب رئيس الفرقة كان م .46

  مذبحة القلعةتخلص محمد علي من المماليك في  .47

ساهمت الزعامة الشعبية في تولية محمد علي حكم بزعامة  .48

  عمر مكرم

 حملةمن الصعوبات التي واجهت محمد علي في بداية حكمة  .49

  الزعامة الشعبيةو  المماليكو  فريز

م بقيادة 1807ارسلت انجلترا حملة الي مصر في عام  .50

  فريزر

  اليونانشمال  قولهمحمد علي بمدينة  ولد .51

 القناطرمن اهم مشروعات الري التي اقامها محمد علي  .52

  ترعة المحمودية و الخيرية

 و الطب البشريانشأ محمد علي المدارس الحديثة مثل  .53

  الزراعة و الصيدلة

مثاال علي اهتمام محمد علي بالعمران  الجوهرةيعتبر قصر  .54

 والعمارة 

  دودة القفزلتربية  التوتاهتم محمد علي بغرس اشجار  .55

  االوروبياهتم محمد علي ببناء مصر الحديثة علي النسق  .56

باشا وتولية  اسماعيلأصدر السلطان العثماني فرمانا بعزل  .57

  توفيق ابنة

  مصرتضمنت معاهدة لندن تثبيت محمد علي في حكم  .58

شبة و  مالشامن الحروب الخارجية التي خاضها محمد علي  .59

 الجزيرة العربية 

  القبلياقام محمد علي معامل للسكر في الوجه  .60

 

 التاريخ 
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 اكتب ما تشير اليه العبارات االتية  -السؤال الثاني :

               م 1451سلطان تولي حكم الدولة العثمانية عام  .1

 (  محمد الفاتح) 

معركة انتصر فيها السلطان سليم االول علي المماليك شمال  .2

 (  مرج دابقسوريا ) 

    طريق بحري يدور حول افريقيا من جهتي الجنوب والغرب .3

 (  طريق راس الرجاء الصالح) 

غلمان تم جلبهم واشتراهم السالطين واالمراء والحقوهم  .4

 (  المماليكبمدارس خاصة ) 

             الميالدي  13لقرن الدولة اسالمية نشأت اواخر ا .5

 (  الدولة العثمانية) 

 (  الوالي ) ومقرة الوالي نائب السلطان العثماني في الوالية .6

معركة انتصر فيها العثمانيون علي المماليك واستولوا فيها  .7

 (  الريدانيةعلي مصر ) 

اعتمد عليهم العثمانيون في حكم االقاليم لخبرتهم الطويلة  .8

 (  المماليكفي حكم البالد ) 

             فرق عسكرية ومن مهمتها الدفاع عن البالد .9

 ( الحامية العثمانية)

                    جماعة من الجيش تحمي بلدا او موقعا .10

 (  الحامية العسكرية) 

بالعثور علية تمكن الفرنسيون من فك رموز الكتابة  .11

 (  ) حجر الرشيدالمصرية القديمة 

 ( عمر مكرمنقيب االشراف في عهد محمد علي )  .12

 (  حي بوالقحي كان مركز ثورة القاهرة الثانية )  .13

 عرف ما يلي -السؤال الثالث :

 العثمانيون
قبائل من اسيا الوسطي وعرفوا بالعثمانيين نسبة 

 الي مؤسس دولتهم ) عثمان بن ارطغرال 

 المماليك

غلمانا تم جلبهم بواسطة التجار واشتراهم 

السالطين واالمراء والحقوهم بمدارس وقد تولوا 

 حكم مصر بعد انهيار الدولة االيوبية 

الطرق 

التجارية 

 البحرية

مرور التجارة عبر البحار والمحيطات ومن 

امثلتها طريق راس الرجاء الصالح قديما وقناة 

 السويس حديثا 

طريق راس 

الرجاء 

 الصالح

طريق بحري يدور حول افريقيا من جهتي الغرب 

والجنوب للوصول الي الهند بقارة اسيا واكتشفة 

 م 1498البرتغاليين عام 

 الوالي
نائب السلطان العثماني ومقرة القلعة وكانت مدة 

 حكمة تتراوح ما بين السنة والثالث سنوات 

الحامية 

 العثمانية

 فرق عسكرية مهمتها الدفاع عن البالد 

 الديوان

يتكون من كبار ضباط الحامية العثمانية وكبار 

العلماء والموظفين واالعيان ولة سلطة مراقبة 

 الوالي العثماني 

 راجالخ
ضريبة سنوية فرضها العثمانيون علي مصر 

 يرسلها الوالي الي السلطان العثماني كل عام 

 تجهيز الجيش وتوجيهه الي اهداف حربية  حملة

 استيالء دولة علي دولة اخري بالقوة العسكرية  احتالل

 مستعمرة
اقليم يحكمة اجنبي يتوطنة او يكتفي باستغاللة 

 اقتصاديا او عسكريا 

 ثورة

حركة شعبية شاملة تهدف الي التغيير الجذري 

الشامل والمنظم لالوضاع السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية السائدة 

مذبحة 

 القلعة

المذبحة التي دبرها محمد علي في القلعة مارس 

 م وقتل فيها عدد كبير من المماليك 1811

الحكومة 

 المركزية

القرارات الحكومة التي تصدر جميع االوامر و

 لتنفذ في انحاء مصر , ومقرها القاهرة 

نظام 

 االحتكار

 اشراف الدولة علي مصادر االقتصادي المصري 

 

 الي من تنسب االعمال االتية -السؤال الرابع :

 الحامية العثمانية  فرق عسكرية من مهمها الدفاع عن البالد 

 طوماي باي  قائد القوات المملوكية في معركة الريدانية 

 سليم االول  قام بترحيل امهر الصناع والحرفيين لالستانة

 عثمان ارطغرال  مؤسس الدولة العثمانية 

 الوالي العثماني  االشراف علي تنفيذ قرارات السلطان العثماني 

تزعم المقاومة الشعبية في االسكندرية ضد 

 الحملة الفرنسية علي مصر 

 محمد كريم 

قائد االسطول االنجليزي الذي استطاع تدمير 

 االسطول الفرنسي في معركة ابي قير البحرية 

 نلسون 

 كليبر  م 1800عقد اتفافية العريش مع العثمانيين 

 عمر مكرم  قائد ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين 

 كليبر  امر بتدمير حي بوالق بالمدافع 

 سليمان الحلبي  م 1800شاب قتل كليبر يونيو  في 

 مينو  قائد الحملة الفرنسية بعد كليبر 

 محمد علي  م 1811تخلص من المماليك في مذبحة القلعة 

 فريزر  م 1807قائد الحملة االنجليزية علي مصر 

 الخديو اسماعيل  اقام امبراطورية امتدت حتي خط االستواء 

 

 بم تفسر  -:خامس السؤال ال

 ؟ م 13اواخر القرن التسمية الدولة العثمانية بهذا االسم 

 نسبة الي مؤسسها ) عثمان بن ارطغرال ( 

 ؟ يلقب السلطان محمد الثاني بمحمد الفاتح 

النة فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية واتخذها عاصمة 

 للدولة العثمانية 

 ؟ ازدهار مصر اقتصاديا اثناء حكم المماليك 

بسبب موقعها الجغرافي المميز المسيطر علي طرق التجارة بين 

 اوروبا والشرق 

 ؟ ضعف وانهيار دولة المماليك في مصر والشام 

  -بسبب :

تدهور االوضاع االقتصادية نتيجة الكتشاف  البرتغاليين  .1

 م 1498طريق راس الرجاء الصالح عام 
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 سوء االوضاع السياسية وضعف القوة العسكرية  .2

 الفتن واالضطرابات بين  فرق المماليك  المختلفة  .3

 ؟ العثمانيين في عدة معارك امام هزيمة المماليك 

 ؟ دابق والريدانية هزيمة المماليك في معركة مرج 

  -بسبب :

 خيانة بعض امراء المماليك وعدم االستقرار الداخلي  .1

التدهور االقتصادي والسياسي للمماليك بعد اكتشاف  .2

 طريق راس الرجاء الصالح 

 استخدام المماليك لنظم حربية تقليدية  .3

  ؟ زحف الجيش العثماني نحو مصر

 العتبارها المقر الرئيسي لدولة المماليك ومفتاح المشرق العربي 

 ؟ اثرت االكتشافات الجغرافية للبرتغاليين علي المماليك 

الن اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح ادي الي تدهور اوضاع 

 المماليك االقتصادية 

 ؟ تعيين السلطان العثماني للوالي 

 لكي يقوم بالمهام التالية 

االشراف علي تنفيذ القرارات الصادرة من السلطان  .1

 العثماني 

 ارسال ) الخراج ( المفرض علي البالد  .2

 الحفاظ علي االمن في الوالية  .3

 دعوة الديوان للالنعقاد  .4

 ؟ الوالي العثماني في مصر قصر مدة حكم 

 حتي الينفرد بالحكم عن الدولة العثمانية 

 ؟ اهمية الديوان في نظام الحكم العثماني 

 لمراقبة الوالي العثماني 

 ؟ اهمية الحامية العثمانية في نظام الحكم العثماني 

 للدفاع عن البالد والحفاظ عن االمن 

 ؟ تدهور االوضاع االقتصادية في مصر العثمانية 

 بسبب اهمال الزراعة وتاخر الصناعة وكساد التجارة 

 ؟ عاني المجتمع المصري اثناء الحكم العثماني لمصر 

بسبب حرمان المصريون من خيرات بالدهم , اما الحكام فكانوا 

يتمتعون بالثروة والنفوذ وكان نظام الحكم العثماني يفرق بين 

 الحاكم والمحكوم 

 ؟ اهتمام محمد علي بتكوين الجيش والبحرية 

 لكي يحقق نجاح مشروعاتة الداخلية والخارجية 

 

 ؟ تدهور الحياة العلمية والثقافية في مصر اثناء الحكم العثماني 

بسبب اقتصار التعليم في االزه الشريف علي حفظ القران 

ودروس الفقة والتشريع , واهمال العلوم العقلية مثل الرياضيات 

 وعلوم الطبيعية 

 ؟ تدهور الحياة الفنية في مصر اثناء الحكم العثماني لها 

بسبب تاخر الحرف والصناعات , وقيام السلطان العثماني 

 فيين الي االستانةبترحيل امهر الصناع والحر

 ؟ كانت للحملة الفرنسية اسباب معلنة واسباب حقيقية 

 االسباب الحقيقية) غير معلنة(  االسباب المعلنة ) الظاهرية ( 

تاديب المماليك وتحطيم  -1

 قوتهم ونفوذهم 

حماية التجار الفرنسيين  -2

 من اضطهاد وظلم المماليك 

االدعاء بانشاء حكومة  -3

وطنية يكون الحكم فيها 

 للمصريين 

تهديد مصالح انجلترا بقطع  -1

طريق االتصال بينها وبين 

 مستعمراتها في الهند 

اقامة مستعمرة فرنسية في  -2

الشرق يكون مركزها مصر 

لتعويض الفرنسيين عن 

 مستعمراتهم التي فقدوها 

 

 ؟ ة الفرنسية علي مصر تكتم الفرنسيين نبأ االعداد للحمل

  -لـــ :

 عدم تسرب اخبار الحملة الي انجلترا  .1

حتي ال تتعرض الحملة لمهاجمة االسطول االنجليزي  .2

 الذي كان يراقب المالحة في البحر المتوسط 

ابحرت الحملة الفرنسية من ميناء طولون الي جزيرة مالطة ثم 

 ؟ كريت 

 لتضليل االسطول االنجليزي الذي كان يراقب المالحة 

 ؟ رغبة فرنسا في اقمة مستعمرة في الشرق يكون مركزها مصر 

 لتعويض ما فقدتة من مستعمرات في حروبها مع انجلترا 

 ؟ كانت الحملة الفرنسية علي مصر تهديدا لمصالح انجلترا 

 لقطع االتصال بينها وبين مستعمراتها في الهند 

 ؟ ت معركة ابي فير البحرية شرا علي المصريين كان

  -بسبب :

 فرض الضرائب علي الشعب المصري  .1

 عتماد الحملة علي  موارد مصر في سد احتياجاتها  .2

 ؟ فرض نابليون الضرائب علي المصريين بعد معركة ابي قير 

 ليحصلوا علي التمويل الالزم بعد تدمير اسطولهم البحري 
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 ؟ قيام ثورة القاهرة االولي 

  -بسبب :

 فرض الفرنسيين الضرائب علي الشعب المصري  .1

 تفتيش البيوت وهدم ابواب الحارات والمساجد  .2

الغاء نابليون للديوان الوطني وفرض الغرامات المالية علي 

 ؟ التجار والعلماء 

 بسبب قيام المصريين بثورة القاهرة االولي 

 ؟ لم يقم نابليون باعدام الشيخ السادات بعد ثورة القاهرة االولي 

لخوفة من رد فعل المصريين وادراك نابليون لمكانة الشيخ 

 السادات العلمية واالدبية للمصريين 

 ؟ خروج نابليون بحملة الي بالد الشام 

بسبب علمة بتعاون انجلترا مع الدولة العثمانية واعداد حملة 

 الفرنسيين من مصر  مشتركة لطرد

 ؟ فشل حملة نابليون علي الشام 

  ؟ فشل نابليون في فتح عكا

بسبب عدم قدرة الجيش الفرنسي علي فتح مدينة عكا لقوة 

اسوارها وبسالة اهلها في المقاومة وخسارة نابليون لعدد كبير 

 من الجنود نتيجة لتفشي مرض الطاعون بين الجنود 

 ؟ لم تنجح اتفاقية العريش 

بسبب رفض انجلترا االتفاقية واصرت علي ان يسلم الفرنسيين 

 انفسهم كاسري حرب 

 ؟ المصريين بثورة القاهرة الثانية قيام 

 بسبب االجراءات التي اتخذها كليبر ضد اهل القاهرة 

 ؟ امر كليبر جنودة بتدمير حي بوالق بالمدافع 

 بسبب فشلة في اخماد ثورة القاهرة الثانية 

 ؟ كرة المصريين للقائد كليبر 

 بسبب استخدامة القوة مع المصريين وفرض عليهم الضرائب 

 ؟ سعي االنجليز الي جالء الحملة الفرنسية عن مصر 

 الن  بقاء الحملة الفرنسية في مصر يهدد مصالحهم 

 ؟ لم تحقق الحملة الفرنسية االهداف التي جاءت من اجلها 

  -بسبب :

حري علي الفرنسيين في معركة ابي تفوق االنجليز الب .1

 قير البحرية 

 تعدد ثورات المصريين  .2

 مقاومة المماليك والعثمانيين للحملة الفرنسية  .3

 ؟ رغم مساؤي الحملة الفرنسية اال انها افادات المصريين 

 حيث ان كان لها نتائج علمية وثقلفية وسياسية هامة 

 ؟ اهمية اكتشاف حجر الرشيد 

 ساعد علي معرفة الكتابة المصرية القديمة 

 ؟ عانت مصر من الفوضي بعد رحيل الحملة الفرنسية من مصر 

 –حيث تنازعت عدد من القوي لالنفراد بالحكم ) العثمانيون 

 االنجليز ( –المماليك 

راي العثمانيين ان لم الحق الشرعي في حكم مصر بعد جالء 

 ؟ الحملة الفرنسية عنها 

العتبار ان مصر والية عثمانية حيث عين السلطان عددا من 

 الوالة قتل بعضهم نتيجة للمؤامرات التي دبرت ضدهم 

 ؟ لم يتمكن المماليك من الوصول الي السلطة بعد رحيل الحملة 

بسبب الصراعات فيما بينهم ونهب ثروات البالد دون النظر الي 

 المصلحة العامة 

بعد رحيل الحملة الفرنسية عن مصر ظهر طمع انجلترا في 

 ؟ السيطرة علي مصر 

لتامين طرق المواصالت الي الهند , لذلك لم تفكر في جالء 

 قواتها عن مصر بعد خرج الحملة الفرنسية

 ؟ رفض السلطان سليم االول تولية محمد علي في بداية االمر 

كن بسبب ضغط الشعب , ول النة يعلم نوايا واطماع  محمد علي 

 والعلماء اضطر السلطان العثماني الي الموافقة 

 ؟ م 1807فشل حملة فريزر علي مصر مارس 

 بسبب شجاعة وبسالة اهالي رشيد وحماد في مقاومتها 

تخلص محمد علي من المماليك والزعامة الشعبية في بداية 

 ؟ حكمة لمصر 

 لالنفراد بالحكم وتوطيد " تثبيت " حكمة في مصر 

 ؟ اهتمام محمد علي بالتنظيم االداري في مصر 

 حتي يتمكن من السيطرة الكاملة علي البالد 

 ؟ انشاء محمد علي عدة مجالس ودواوين 

 لتعاونة في مختلف شئون الحكم 
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 ؟ اهتمام محمد علي باالقتصاد المصري 

  -لـــ :

 الذاتي  تحقيق االكتفاء .1

 زيادة موارد مصر  .2

االعتماد علي ان تكون صادرات مصر اكثر من  .3

 وارداتها 

 تحقيق االستقالل السياسي لمصر  .4

 ؟ اهتمام محمد علي بانشاء المصانع 

 لسد حاجة الجيش من االسلحة والمالبس 

 ؟ ازدهار التجارة الداخلية والخارجية في عهد محمد علي 

بسبب التقدم في الزراعة والصناعة باالضافة الي االستقرار 

 الداخلي لمصر 

 ؟ الصدام بين انجلترا وفرنسا مع محمد علي 

 بسبب توسعاتة الخارجية والصدام مع الدول االستعمارية 

 ؟ قلة مشروعات محمد علي االصالحية في مصر 

تثبيت محمد علي في حكم مصر م , 1840بسبب فرض معاهدة 

 واعالن خضوعة للباب العالي ) السلطان العثماني (  فقط

 ؟ ضغطت انجلترا علي السلطان العثماني لعزل اسماعيل باشا

 ؟  طلبت انجلترا من السلطان العثماني عزل اسماعيل باشا  

 بسبب مشروعات اسماعيل االصالحية وتوسعاتة الخارجية 

 

 ما النتائج المترتبة  علي -السؤال السادس :

 السلطان محمد الثاني لمدينة القسطنطينية فتح 

 اتخذها العثمانيون عاصمة لدولتهم واصبح اسمها االستانة 

 انهيار الدولة االيوبية في مصر و وبالد الشام

  ادي الي قيام دولة المماليك في مصر وبالد الشام 

 سيطرة دولة المماليك علي طرق التجارة بين اوروبا والشرق 

 دولة المماليك وتمتعها بالثراء االقتصادي ادي الي ازدهار 

 م 1498اكتشاف البرتغاليين طريق راس الرجاء الصالح عام 

  -ادي ذلك الي :

 تدهور االوضاع االقتصادية  .1

 ضعف دولة الممالك  .2

 

 ؟ م 1516معركة مرج دابق عام 

 ترتب عليها 

 هزيمة قوات المماليك  .1

سيطرة الدولة العثمانية علي بالد الشام وانفتح الطريق  .2

 امامها لضم مصر 

 ؟ م 1517هزيمة المماليك في معركة الريدانية عام 

  -ادي ذلك الي :

 دخول العثمانيون القاهرة  .1

 انهاء دولة المماليك  .2

 اصبحت مصر والية عثمانية  .3

 ؟ اعتماد المماليك علي سالح الفرسان واالسلحة التقليدية 

  -ادي ذلك الي :

 هزيمة المماليك  .1

انتصار العثمانيون حيث كان للمشاة والمدفعية دورا  .2

 هاما في حسم المعارك لصالح العثمانيون 

  ارسال السلطان سليم االول امهر الصناع المصريين الي االستانة 

اثناء الحكم العثماني وتاخر ادي ذلك الي تدهور الحياة الفنية 

 الصناعة 

 ؟ الحكم العثماني علي مصر , اخضاع مصر للسيادة العثمانية 

  -ادي ذلك الي :

معاناة بعض طوائف المجتمع المصري من الفقر  .1

 والجهل والمرض 

 ساد الجمود والتقليد والتاخر في كافة نواحي الحياة  .2

  ؟ الحكم العثماني لمصر من الناحية االجتماعية

ادي الي تدهور الحياة االجتماعية وحرم المصريين من خيرات 

 بالدهم اثناء الحكم العثماني 

 اقتصار التعليم في االزهر علي حفظ القران الكريم ودروس الفقة 

  -ادي ذلك الي :

 تدهور الحياة العلمية والثقافية اثناء الحكم العثماني  .1

 انتشار الجهل والخرافات  .2

 ؟ م 1798ية اغسطس موقعة ابي قير البحر

  -ادت الي :

انقطاع الصلة بين الجيش الفرنسي الموجود في مصر  .1

 وفرنسا 

 اعتماد الفرنسيين علي موارد مصر في سد احتياجاتهم  .2

 اضعاف قوة الفرنسيين وروحهم المعنوية  .3
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 ؟ ثورة القاهرة االولي 

  -ادت الي :

الغاء ديوان القاهرة وانشاء ديوان اخر ضم كل  .1

 الطوائف 

 فرض الغرامات المالية علي التجار والعلماء  .2

 البدء في تحصين القاهرة  .3

اصطحاب نابليون مجموعة من العلماء والكتاب والرسامين في 

 ؟ حملتة علي مصر 

  -ادي ذلك الي :

 قيام العلماء بدراسة احوال مصر  .1

 إنشاء المجمع العلمي  .2

 تاليف كتاب وصف مصر  .3

 ؟ م 1811مذبحة القلعة عام 

  -ادي ذلك الي :

 تخلص محمد علي من المماليك  .1

تفرغ محمد علي لتنفيذ السياسة التي رسمها لحكم  .2

 مصر 

 ؟ السياسية االقتصادية التي اتبعها محمد علي في مصر 

  -ادت الي :

 تحقيق االستقالل السياسي لمصر  .1

 اصبحت صادرات مصر اكثر من وارداتها  .2

 ازدهار الزراعة والصناعة والتجارة  .3

 ؟ سياسة محمد علي الخارجية التوسعية 

  -ادت الي :

 الصدام مع الدول االستعمارية وخاصة انجلترا وفرنسا  .1

 م 1840فرض معاهدة لندن عام  .2

 ؟ اهتمام محمد علي بمشروعات الري 

 ادي ذلك الي ازدهار الزراعة وانشاء القناطر الخيرية 

 ؟ مشروعات الخديو اسماعيل االصالحية 

  -ادت الي :

 تحرك الدول االوروبية ضدة  .1

قيام السلطان العثماني بعزل الخديو اسماعيل وتولية  .2

 ابنة توفيق 

 

 

اكتب تاريخ كل حدث من االحداث  -السؤال السابع :
 التالية

 الحدث التاريخ

 نشأة الدولة العثمانية م13اواخر القران ال

 حكم محمد الفاتح للدولة العثمانية  م1481 -1451

 فتح القسطنطينية  م1453

 اكتشاف طريق الرجاء الصالح  م1498

 فترة حكم سليم االول  م1520 -1512

 م16اوائل القرن ال
اتجاة سليم االول في الفتوحات نحو 

 المشرق العربي 

 معركة مرج دابق  م1516

 م1517
معركة الريدانية ودخول العثمانيين 

 القاهرة واصبحت مصر والية عثمانية 

 الحملة الفرنسية علي مصر  م1801 -1798

 م1798مايو 
ابحرت الحملة الفرنسية من ميناء 

 طولون 

 م1798يوليو 
وصول الحملة الفرنسية الي ميناء 

موقعتي شبراخيت وامبابة  –االسكندرية 

 دخول الحملة القاهرة  –

 موقعة ابي قير البحرية  م1798اغسطس 

 ثورة القاهرة االولي  م1798اكتوبر 

 حملة نابليون علي الشام  م1799فبراير

 موقعة ابي قير البحرية  م1799يوليو 

 اتفاقية العريش  م1800يناير 

 ثورة القاهرة الثانية  م1800مارس 

 قتل كليبر علي يد سليمان الحلبي  م 1800يونية 

 م1801مايو  13
اجتماع زعماء الشعب في دار المحكمة 

 لتولية محمد علي حكم مصر 

 والية محمد علي علي مصر  م 1848 -1805

 م1841يونية 
اصدار السلطان العثماني فرمانا بحق 

وراثة العرش الكبر ابناء محمد علي من 

 الذكور 

 حملة فريزر علي مصر  م1807مارس 

 جالء حملة فريز عن االسكندرية  م1807سبتمبر 

 مذبحة القلعة  م1811مارس 

 معاهدة لندن  م 1840

 تولي عباس االول حكم مصر  م 1854 -1848

 تولية محمد سعيد حكم مصر  م1863 -1854

 تولية اسماعيل باشا حكم مصر  م1879 -1863

 م 1879
قيام السلطان العثماني بعزل اسماعيل 

 باشا وتولية ابنة توفيق 

 

 نتهت المراجعة "إ"

 ماني بالتوفيق ""مع األ

 "جازة سعيدة عليكمأو #نتم بخيرأكل عام و"

 " ستاذ / احمد ربيعأ"















































































































































Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner


	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	7
	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)

	30
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12

	31
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	555
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3666_compressed
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9999
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	خرائط_compressed



